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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                          

ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ                                                            

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό 08/31-10-2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο  

ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο Δήκνπ Μπθόλνπ 
 
 

 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 25/2016                ΠΔΡΗΛΖΨΖ: «Γλσκνδόηεζε γηα ηε κειέηε  

                                                                           Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ «Αλαλέσζε  

                                                                           ηεο κε αξ. πξση. 90680/93/02-11-1995   

                                                                           Κ.Τ.Α. γηα εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ    

                                                                           θαζαξηζκνύ λήζνπ Μπθόλνπ πνπ βξίζθεηαη  

                                                                           ζηε ζέζε Αινγόκαληξα λνηίσο ηεο πόιεσο  

                                                                           ηεο Μπθόλνπ». 

  

 

 ηε Μύθνλν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα , ζήκεξα ηελ 31
ε
  ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 

ηνπ έηνπο 2016 , εκέξα ηεο εβδνκάδαο Δεπηέξα  θαη ώξα 18:30 κ.κ., ζπλειζνύζα ζε  

ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο Δήκνπ Μπθόλνπ, κεηά ηελ από 27/10/2016  

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο  θ. Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, Αληηδεκάξρνπ 

Μπθόλνπ, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε έλα κέινο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 Ν.3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία , δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ 

ήηαλ παξόληα ηα έμη (6) κέιε, σο θάησζη:  

  

 

Παπόνηερ:                  Απόνηερ: 

1. Μιληιάδηρ Αηζαμόγλος, Ππόεδπορ                          1. Αναζηάζιορ Ξςδάκηρ 

2. Αλέξανδπορ Κοςκάρ                                                     (δικαιολογημένα απών) 

3.  Γεώπγιορ Μποςγιούπηρ 

4. Θεοσάπηρ Κοςζαθανάρ 

5. Ανηώνηρ Κοςζαθανάρ                                                

6. Πέηπορ ηαςπακόποςλορ                                                

 

              

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο εηζεγνύκελνο  ην 1
ν
 
 
ζέκα 

ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη  έζεζε ππόςε ηεο  Επηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 4216/12-10-2016 

(8921/18-10-2016 πξση. Δ. Μπθόλνπ)έγγξαθν ηεο Ο.Ε. ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ κε 

ζέκα: «Γλσκνδόηεζε Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Κνηλόηεηαο, Επηηξνπώλ & Δεκνζίεπζε 

Αλαθνίλσζεο», κε ην νπνίν παξαπέκπνπλ ην Δ.., ηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο θαη ηε 

Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Μπθνλίσλ ζε αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ώζηε λα 

γλσκνδνηήζνπλ γηα ηελ κειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ ζρεηηθά κε ηελ «Αλαλέσζε 

ηεο ΚΤΑ 90680/93/02-11-1995 γηα εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ λήζνπ Μπθόλνπ 

ζηε ζέζε Αινγόκαληξα λνηίσο ηεο πόιεσο ηεο Μπθόλνπ».  
 

 

Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηα 

παξαπάλσ,  
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα και ειζηγείηαι, 

 

 

Α).  Γνωμοδοηεί θεηικά σο πξνο ηελ έγθξηζε ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζέκα θαη ζην ζθεπηηθό 

ηεο παξνύζαο κειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 

 

Β).  Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο 

ελέξγεηεο. 

 

Η παξνύζα απόθαζε λα ζηαιεί: 

 ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ΠΝΑ 

 ηε Δ.Ε.Τ.Α. Μπθόλνπ 

γηα λα ιάβνπλ γλώζε θαη γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο θαη 

 ζην ζπληνληζηή ηεο Ο.Δ.Ε. γηα λα αλαξηεζεί ζην ΔΘΑΤΓΕΘΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ 

 

 

Η παξνύζα πξάμε έιαβε αύμνληα αξηζκό 25/2016. 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε . 

Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ      ΣΑ ΜΕΛΗ 

   ΜΘΛΣΘΑΔΗ ΑΣΖΑΜΟΓΛΟΤ                            ΜΠΟΤΓΘΟΤΡΗ ΓΕΩΡΓΘΟ 

                                                                                   ΚΟΤΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

                                                                                   ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΕΟΥΑΡΗ  

                                                                                   ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΩΝΘΟ 

                                                                                   ΠΕΣΡΟ ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

       

 

 

     

 

 

 

          Αθξηβέο αληίγξαθν                                       

          Μύθνλνο  08/11/2016                                    

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ     

                

 

                                           

  ΜΘΛΣΘΑΔΗ ΑΣΖΑΜΟΓΛΟΤ 

 ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 

 

 

 

 

 

 


