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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  17/18-08-2015  

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 

ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 133 / 2015 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Ψ Ζ: «Πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο 
απνθαηάζηαζεο αγξνηηθήο νδνύ θαηόπηλ 
αηηήζεσο ηεο θ.Ενπγαλέιε Νίθεο κε δαπάλεο ηεο 
ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ». 
 

ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  18ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ 
έηνπο 2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 14-08-2015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνύ, θ. 
Λάκπξνπ Παλαγησηαθόπνπινπ, ε νπνία επηδόζεθε ζε θάζε έλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010. 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ έλαξμε, επί 
ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ, ήηαλ παξόληα ηα δεθαηέζζεξα (14) κέιε, σο θάησζη:  
 

ΠΑΡΟΝΣΔ:         
 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ θ.Κσλζηαληίλνο  Π.Κνπθάο 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Λάκπξνο Παλαγησηαθόπνπινο 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
3. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ 
4. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ (απνρώξεζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 18ν ζέκαηνο) 
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
7. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
8. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
9. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
10. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (απνρώξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 18νπ ζέκαηνο) 
11. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
 

12. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
13. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (απνρώξεζε κεηά ην 15ν ζέκα) 
14. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 
ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
 

1. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
2. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
3. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)        
4. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
5. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)   

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
      

6. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ  (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  
7. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγεκέλα απώλ) 
8. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
9. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (αδηθαηνιόγεηα απνύζα) 
10. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (αδηθαηνιόγεηα απώλ) 
11. ΑΗΓΗΝΗΣΖ ΖΛΗΑ(αδηθαηνιόγεηα απώλ) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

12. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ (πποζήλθε ζηο 10ο θέμα)    
13. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (δηθαηνινγεκέλα απώλ)  

 

Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ πξνέδξνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλνηήηαο Μπθνλίσλ θ.Λαδαξίδε Γεκήηξηνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο αλ θαη θιήζεθε λόκηκα δελ πξνζήιζε. 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε θ.Υαιηθηνπνύινπ Νηθνιίηζα, δεκνηηθή 
ππάιιεινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
 

Ο Πξόεδξνο ύζηεξα από δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο 
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνύκελνο ην 19ν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, έζεζε 
ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ κε αξηζκ.πξση.4355/27.05.2015 αίηεζε ηεο θ.Ενπγαλέιε Νίθεο ε 
νπνία αλαιπηηθά έρεη σο εμήο: 
 

Παξαθαιώ λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ δξόκνπ 

πξνζπειάζεσο από ηνλ πεξηθεξεηαθό δξόκν Μπθόλνπ ζηελ ζέζε «Υνλδξόο Γθξεκόο» ή 

«Γεμακελέο» πξνο ηελ νηθία κνπ πνπ βξίζθεηαη απνθιεηζκέλε ζηελ παξαπάλσ ζέζε, δηόηη 

δελ έρσ άιιν ηξόπν πξνζπέιαζεο. 

Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηελ θαζηζηά αδηάβαηε γη’απηό ζα ρξεηαζζεί θαζαξηζκόο θαη 

ηζηκεληόζηξσζε κεηά από θαηάιιειε ππνδνκή. 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ είκαη δηαηεζεηκέλε λα αλαιάβσ ην θόζηνο 

θαηαζθεπήο γηα ηελ επρεξή πξόζβαζε ζηελ νηθία κνπ. 

Ζ Αηηνύζα 
(ππνγξαθή) 

Νίθε Ενπγαλέιε 
   
Πεξαηηέξσ έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο, ηελ ππ’αξηζκ.7180/17.08.2015 εηζήγεζε ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο σο θάησζη: 
ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε αδείαο-βεβαίσζε γηα απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο νδνύ. 
Με ηελ ππ’αξηζκ.4355/27-05-2015 αίηεζε ηεο ε θα Ενπγαλέιε Νίθε δεηά όπσο ηεο ρνξεγεζεί 
άδεηα-βεβαίσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο νδνύ, ζύκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα ηνπ Ησάλλε Θ.Γαιέδηνπ (αξρηη.κεραληθνύ), πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ ηδηνθηεζία ηεο 
ζηελ ζέζε «Υνλδξόο Γθξεκόο» ή «Γεμακελέο» Μπθόλνπ. Σα έμνδα απνθαηάζηαζεο ζα 
επηβαξύλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε θαη όρη ηνλ Γήκν Μπθόλνπ, ελώ ηελ επίβιεςε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ 
ζα έρεη ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ. 
Από ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ δελ 
πξνθύπηεη όηη δηέξρνληαη δίθηπα θνηλήο σθειείαο από ην ζεκείν. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ελ 
ιόγσ δξόκνπ δελ πξνθαιεί θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή. 
Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ  

ειζηγούμαζηε 
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ηελ ρνξήγεζε άδεηαο-βεβαίσζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο νδνύ, ζύκθσλα κε ην 
ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ Ησάλλε Θ.Γαιέδηνπ (αξρηη.κεραληθνύ), πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ 
ηδηνθηεζία ηεο ζηελ ζέζε «Υνλδξόο Γθξεκόο» ή «Γεμακελέο» Μπθόλνπ ζηελ θα Ενπγαλέιε 
Νίθε. 

Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο 
Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθόλνπ 
(ζθξαγίδα-ππνγξαθή) 
Αληώληνο Καζηνξίλεο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

 
 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λ’απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε , αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ 
θαζώο θαη ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87Α’/7.6.2010) 

 Σα όζα εηπώζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα, 
 

Α. Δγκπίνει  ηελ απνθαηάζηαζε αγξνηηθήο νδνύ, ζύκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα ηνπ Ησάλλε Θ.Γαιέδηνπ (αξρηη.κεραληθνύ), πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ 
ηδηνθηεζία ηεο ζηελ ζέζε «Υνλδξόο Γθξεκόο» ή «Γεμακελέο» Μπθόλνπ ζηελ θα 
Ενπγαλέιε Νίθε, κε δηθέο ηεο δαπάλεο ελώ ηελ επίβιεςε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ ζα έρεη ε 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ . 

 
Β. Δξουζιοδοηεί ηον κ. Γήμαπχο Μυκόνου, γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: 

 ην Α.Σ. Μπθόλνπ, 

 ζηελ Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

 ζηελ αηηνύζα θ.Ενπγαλέιε Νίθε 
γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο 

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Γ.Δ. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ Μπθόλνπ. 

 
 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 133/2015. 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         
ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ                                      ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ 
 
                                                            ΣΑ ΜΔΛΖ 
 

ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      
ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                                                  
ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 
ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ-ΑΛΑΝ 
ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ 
ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

 

 
Αθξηβέο αληίγξαθν                                                      
Μύθνλνο  24/08/2015                                       
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ       
 
 
 
 
Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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