
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ  
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ                     
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
από ην πξαθηηθό ηεο  11/26-06-2018 ηαθηηθήο 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Μπθόλνπ 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 119/ 2018                     
 
 

 
 
ηε Μύθovo θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ηεv  26ε  ηνπ κελόο Ηνπλίνπ ηνπ 

έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 18:00΄ κ.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
ην Γεκνηηθό πκβoύιηo, κεηά ηελ από 22/06/2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. 
Μηιηηάδε Αηδακόγινπ, ε νπνία λόκηκα επηδόζεθε ζε θάζε 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. Μηιηηάδεο Αηδακόγινπ 
 
 
Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ: 
 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 

1. ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ      
2. ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 
3. ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 
4. ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ  
5. ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ                
6. ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ 
7. ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 
8. ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 

9. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΖ  
10. ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ  
11. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 
12. ΑΗΓΗΝΖΣΖ ΖΛΗΑ (απνρώξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ ζέκαηνο) 

 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

13. ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ  
 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 

14. ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 

ΑΠΟΝΣΔ: 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΡΑΖ» 
1. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ (δηθαηνι.απώλ) 

ΠΔΡΗΛΖΨΖ: «Πεξί ιήςεο απόθαζεο 
δηακαξηπξίαο γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ 
Τπνζεθνθπιαθείνπ θαη Κηεκαηνινγηθνύ 
Γξαθείνπ Μπθόλνπ»  
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2. ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (δηθαηνι.απώλ) 
3. ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ (δηθαηνι.απώλ) 
4. ΜΠΟΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ (αδηθαηι.απώλ) 
5. ΞΤΓΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ (δηθαηνι.απώλ) 
6. ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΘΔΟΥΑΡΖ (δηθαηνινγ.απώλ) 
7. ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνι.απώλ) 
8. ΚΟΤΔΡΗΝΖ ΛΟΤΚΗΑΝΟ (αδηθαηνινγ.απώλ)  
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ «ΜΤΚΟΝΟ ΔΠΟΜΔΝΖ ΜΔΡΑ» 
9. ΑΖΜΟΜΤΣΖ ΕΖΖ (δηθαηνινγ.απώλ) 
10. ΡΟΤΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ (δηθαηνινγ.απώλ) 
11. ΓΡΤΜΠΛΑ ΣΑΤΡΟ (πξνζήιζε ζην 4ν ζέκα) 
12. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΜΗΥΑΖΛ (δηθαηνινγ. απώλ) 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΞΖ « ΚΗΝΖΖ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ» 
13. ΝΑΕΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ( πξνζήιζε ζην 4ν ζέκα) 

 
 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Μπθόλνπ, θ. Κσλζηαληίλνπ Π. Κνπθά, θαη ηνπ  Πξνέδξνπ 

ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Μπθνλίσλ θ. Γεκεηξίνπ Λαδαξίδε, ελώ δελ πξνζήιζε ν Πξόεδξνο 
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλσ Μεξάο, αλ θαη θιήζεθε λόκηκα.  
  
 
 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε ηελ απαξηία, ελεκέξσζε ην ζώκα γηα ηξία εθηόο 
εκεξεζίαο ζέκαηα, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 
 

1. Πεξί θαζνξηζκνύ εηδηθνηήησλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ΗΓΟΥ κεηά ην κε αξηζ. πξση. 
29401/19-06-2018 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ (πξνηεηλόκελν- εηζήγεζε από γξαθείν 
πξνζσπηθνύ) 

2. Πεξί ιήςεο απόθαζεο δηακαξηπξίαο γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ θαη 
Κηεκαηνινγηθνύ Γξαθείνπ Μπθόλνπ (πξνηεηλόκελν- εηζήγεζε από θ. Γήκαξρν) 

3. Γηακαξηπξία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηζηκεληνθνιόλσλ ζηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό ηεο 
Μπθόλνπ θαζώο θαη ζην ζύλνιν ηνπ λεζηνύ (πξνηεηλόκελν από ηελ Αληηδήκαξρν θα 
Δηξήλε Γξππάξε). 

 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από ζπδήηεζε, 
 

Αποθαζίζει ομόθωνα, 
 
Σην ζςζήηηζη εκηόρ ημεπήζιαρ δηάηαμεο ησλ αλσηέξσ ηξηώλ ζεκάησλ. 
   

 
 
Μεηά ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν 
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ. 6061/26-
06-2018 εηζήγεζε Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη: 
 
ΘΔΜΑ: « Διζήγηζη για ηην λήψη απόθαζηρ διαμαπηςπίαρ για ηη δςζλειηοςπγία ηος 
Τποθ/κειος και Κηημαηολογικού Γπαθείος Μςκόνος» 
 
ρεη.: 1. Σν κε ΑΠ 1071/09-02-2018 έγγξαθό καο. 
          2. Σν κε ΑΠ 82/17-06-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνζ/θεηνπ θαη ΚΓ Μπθόλνπ (ΑΠ Γήκνπ 
Μπθόλνπ 5813/19-06-2018). 
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  Κύξηε  Πξόεδξε, 

  Με ην ππ’ αξηζ. 114/04/08/2017 Πξνεδξηθό Γηάηαγκα (ΦΔΚ Α΄, 143) επήιζε ε 

κεηαηξνπή ηνπ εηδηθνύ άκηζζνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Μπθόλνπ ζε έκκηζζν. ύκθσλα κε ην 

άξζξν 2 απηνύ «Τν ππνζεθνθπιαθείν ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Τκήκαηνο κε πξνϊζηάκελν 

ππάιιειν θαηεγνξίαο ζέζεωλ ΠΕ, πηπρηνύρν λνκηθήο, γηα ηελ επηινγή ηνπ νπνίνπ 

εθαξκόδνληαη αλαιόγωο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 2812/2000 (Α΄ 67)». Δπίζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 απηνύ «Σην έκκηζζν ππνζεθνθπιαθείν Μπθόλνπ ζπληζηώληαη 

νξγαληθέο ζέζεηο ωο εμήο: 

α) ηξεηο (3) ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΕ θιάδνπ Δηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ θαη 

β) κία (1) ζέζε θαηεγνξίαο ΔΕ θιάδνπ Δηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ». 

 Σέινο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Ν. 4509/2017 «Αλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ 

αζθεί ππάιιεινο πνπ δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΠΔ πηπρηνύρνο λνκηθήο, ζύκθσλα κε 

ηα πξνβιεπόκελα ζην ηξίην εδάθην, ε θαηαρώξηζε πξάμεο ή απόθαζεο πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηε ζύζηαζε, κεηαβίβαζε ή θαηάξγεζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζηα ηεξνύκελα 

βηβιία θαη, αλ ην ππνζεθνθπιαθείν ιεηηνπξγεί σο κεηαβαηηθό θηεκαηνινγηθό γξαθείν, ζηα 

θηεκαηνινγηθά θύιια, δηελεξγείηαη από ηνλ πξντζηάκελν ηεο γξακκαηείαο ηνπ νηθείνπ 

Δηξελνδηθείνπ, αλεμαξηήησο ηεο θαηνρήο ή κε πηπρίνπ λνκηθήο θαη, αλ δελ πθίζηαηαη 

νξγαληθή κνλάδα ζην Δηξελνδηθείν, ν αλώηεξνο θαηά βαζκό δηθαζηηθόο ππάιιεινο 

θαηεγνξίαο ΠΔ ηνπ θιάδνπ Γξακκαηέσλ θαη, εθόζνλ ππεξεηνύλ πεξηζζόηεξνη κε ηνλ ίδην 

βαζκό, εθείλνο πνπ έρεη ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Διιείςεη 

ππαιιήινπ θαηεγνξίαο ΠΔ, ηα θαζήθνληα απηά αζθνύληαη από δηθαζηηθό ππάιιειν 

θαηεγνξίαο ΓΔ ηνπ θιάδνπ Γξακκαηέσλ». 

 Ζ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζην Τπνζεθνθπιαθείν θαη ην Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν 

Μπθόλνπ ζε θακία πεξίπησζε δε δύλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηα όζα νξίδνληαη από ηηο αλσηέξσ 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζεζπίζηεθαλ δίρσο λα ιάβνπλ ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 

θάζε πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ όγθνπ ησλ ζπλαιιαγώλ. 

 Ήδε γηα ηα αλσηέξσ έρνπκε απνζηείιεη ην κε ΑΠ 1071/09-02-2018 έγγξαθό καο πξνο 

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, δίρσο έσο ζήκεξα λα έρνπκε ιάβεη θάπνηα απάληεζε. ηηο 

19/06/2018 ιάβακε ην κε ΑΠ 82/17-06-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνζ/θείνπ- Κηεκαηνινγηθνύ 

Γξαθείνπ Μπθόλνπ ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε πιήξεο αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαη 

επαλαιακβάλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε αλάγθε ηνπνζέηεζεο λνκηθνύ σο πξντζηακέλνπ ζηελ 

ππεξεζία κε θπζηθή παξνπζία θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θαη όρη απνζπαζκαηηθά θαη 

δίρσο ηα απαξαίηεηα εθόδηα. 

 Καηόπηλ ηνύησλ, εηζεγνύκαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη λα εθθξάζεη 

κε απόθαζή ηνπ ηε δηακαξηπξία πξνο ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο 

θνξείο γηα ηελ ελ πξάγκαζη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνζ/θείνπ θαη Κηεκαηνινγηθνύ 

Γξαθείνπ Μπθόλνπ κε απνηέιεζκα ηε κε επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πνπ είλαη ε ηήξεζε ηεο 

λνκηκόηεηαο ζηα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη’ 

άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο. 

                                                                    Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ 

                                                                Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
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Μεηά από ηα πην πάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.  
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ, 
θαζώο θαη: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3463/2006,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 

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

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ομόθωνα,  
 

Α.   Εκθπάζει  ηε δηακαξηπξία πξνο ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο 

θνξείο γηα ηελ ελ πξάγκαζη αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηνπ Τπνζ/θείνπ θαη Κηεκαηνινγηθνύ 

Γξαθείνπ Μπθόλνπ κε απνηέιεζκα ηε κε επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηνπ πνπ είλαη ε ηήξεζε ηεο 

λνκηκόηεηαο ζηα εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαη’ 

άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο. 

 
 

 
Β.   Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ λόκηκεο ελέξγεηεο. 
 
 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 119/2018. 
 
Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πην πάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεθε σο θάησζη: 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                     Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
ΜΗΛΣΗΑΓΖ ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ                                                  ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΖ 

ΣΑ ΜΔΛΖ 
      ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

      ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ 

      ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 

      ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΠΑΠΟΤΣΑ ΓΑΜΗΑΝΟ 

ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ 

ΜΠΟΤΓΗΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ  

ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ 

ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ 

       ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 
        

 
 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
         Μύθνλνο, 28/06/2018 
           Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
           
        Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
 
 
 


