
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
από το πρακτικό της  18/08-09-2019 ειδικής 

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 
 
 
 
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2019                     
 
 

 
 
Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv  8η   του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 17:30΄ μ.μ., συνήλθε σε ειδική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αρ.πρωτ. 8404/04-09-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του 1ου σε ψήφους δημοτικού συμβούλου από τον συνδυασμό του κ. Δημάρχου, 
δηλαδή την παράταξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37/2019 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, κ. Αλέξανδρου Κουκά, η οποία νόμιμα 
επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν.3852/2010. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα και τα είκοσι επτά (27) μέλη, ως κάτωθι:  
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:         
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 
 
 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 
1) ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
2) ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
3) ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ 
4) ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
5) ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
6) ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
7) ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
8) ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
9) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 
10) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
11) ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

12) ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
13) ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
14) ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
15) ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 
16) ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
17) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
18) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
19) ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
20) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκλογή μελών Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Μυκόνου για την 
περίοδο από 08.09.2019 έως και 
06.11.2021» 
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21) ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.) 
22) ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 
23) ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

24) ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
25) ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
26) ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
27) ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

(Ουδείς)  
 

 
Επίσης παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Κοινοτήτων. 
  
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κος 
Γεώργιος Ρουσουνέλος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, κάλεσε το Συμβούλιο να 
προβεί, στην συνέχιση της ειδικής αυτής συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και με τις διατάξεις της εγκυκλίου 90 με 
αρ.πρωτ.59849/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) του ΥΠΕΣ, στην εκλογή των τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 08.9.2019 έως 6.11.2021. 
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ 
οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα 
αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 
Από τα 4 εκλεγόμενα μέλη της επταμελούς Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ένα (1) μέλος 
προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως 
ισχύει, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:  
 
η Παράταξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη,  
η Παράταξη ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ δικαιούται (2) εκλεγόμενα μέλη,  
η Παράταξη ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ δικαιούται (0) εκλεγόμενα μέλη, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα για τον υπολογισμό του αριθμού των εκλεγόμενων μελών που 
δικαιούνται οι παρατάξεις στις Επιτροπές, στην εγκύκλιο 90/2019 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τα οποία αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 8467/05-09-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Διοικητικού του Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως κάτωθι: 
 
 
ΘΕΜΑ: «Εκλογές μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 
 
 
Κύριοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και της εγκυκλίου 90 

με αριθμ.πρωτ:59849/21-8-19, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την πρώτη θητεία της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 9.2019 έως 6.11.2021, 

θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα 

αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής. 
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Από τα 4 εκλεγόμενα μέλη της 7μελούς Οικονομικής Επιτροπής με τις διατάξεις των παρ. 

1,3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή: 

Ένα(1) μέλος είναι ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος ή ο Αντιδήμαρχος που θα οριστεί από τον 

Δήμαρχο , 

Δύο(2) μέλη είναι οι Αντιδήμαρχοι που ορίζονται από τον Δήμαρχο, 

Ένα(1) μέλος, εκ του νόμου, προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος 

Δημάρχου. 

Ο υπολογισμός των υπόλοιπων εκλεγόμενων μελών γίνεται ως εξής: 

Αρχικά υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο, 27/4=6,75 

(Εκλογικό μέτρο= Σύνολο μελών Δ.Σ / Σύνολο εκλεγόμενων μελών) 

Στη συνέχεια ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων διαιρείται με το εκλογικό μέτρο 

Για την παράταξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» (11/6,75=1,63) προκύπτει ένα(1) μέλος 

για την παράταξη «ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά!» (12/6,75=1,78) προκύπτει ένα (1) μέλος 

και για την παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ» (4/6,75=0,60) δεν προκύπτουν εκλεγόμενα 

μέλη. 

 
Στη συνέχεια, αφού υπάρχουν δύο (2) αδιάθετες έδρες, από το δεκαδικό μέρος της διαίρεσης 
προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά τα μέλη, όπου από την παράταξη «ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη 
Ξανά!» ένα (1) μέλος και από την παράταξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» ένα μέλος(1), οπότε 
ικανοποιείται και η διάταξη νόμου να προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου 
ακόμα ένα (1) μέλος. 
 
 
Έχουμε, λοιπόν εκλεγόμενα μέλη : 1+1=2 από την «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» και 2 από την 
«ΜΥΚΟΝΟΣ Πρώτη Ξανά!»   
 
Το ίδιο ισχύει και για τη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

 
       Ο Προϊστάμενος της Διοικητικής Υπηρεσίας 
 
           Αλέξανδρος Ν. Ιωακείμ 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να 
καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που 
δικαιούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς 
συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 
  
Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (4) σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι κ.κ.: 

1. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, 
2. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ 
3. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 
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4. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
Από την παράταξη του συνδυασμού «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» έθεσαν υποψηφιότητα για 
εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (4) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:  

1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
2. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 
3. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
4. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 

 
  
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των (4) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό 
εκλεγόμενων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν 
περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν 
υπόψη. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκαν από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 
 
Από την Παράταξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
 
η υποψήφια ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ έλαβε (13) σταυρούς προτίμησης, 
η υποψήφια ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ έλαβε (12) σταυρούς προτίμησης,  
η υποψήφια ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ έλαβε (14) σταυρούς προτίμησης,  
ο υποψήφιος ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έλαβε (13)  σταυρούς προτίμησης. 
 
Για το λόγο ότι υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων κ.κ. Α. Ανδρόνικου και Δ. Μάνεση, 
διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της 
οποίας αναδείχθηκε 2ο τακτικό μέλος η κ. Α. Ανδρόνικου και 1ο αναπληρωματικό μέλος ο κ. 
Δ. Μάνεσης. 
 
Συνεπώς τις (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, 
κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που 
διενεργήθηκε , οι: 
 

1. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ (Τακτικό μέλος)   

      2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (Τακτικό μέλος)   
 
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβαν και της κλήρωσης που διενεργήθηκε , οι υπόλοιποι (2) υποψήφιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
 

1. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος) 

      2. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος) 
 
 
Από την Παράταξη ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ 
ο υποψήφιος ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έλαβε (12) σταυρούς προτίμησης, 
η υποψήφια ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ έλαβε (7)  σταυρούς προτίμησης, 
η υποψήφια ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έλαβε (6) σταυρούς προτίμησης,  
η υποψήφια ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ έλαβε (12) σταυρούς προτίμησης. 
 
Για το λόγο ότι υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων κ.κ. Α. Βαμβακούρη και Μ. 
Χανιώτη, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κατόπιν της οποίας αναδείχθηκε 1ο τακτικό μέλος η κ. Μ. Χανιώτη και 2ο τακτικό μέλος ο κ. Α. 
Βαμβακούρης.  
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Συνεπώς τις (2) έδρες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, 
κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και της κλήρωσης που 
διενεργήθηκε , οι: 
 
 

1. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ (Τακτικό μέλος)   

      2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  (Τακτικό μέλος)  
 
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβαν, οι υπόλοιποι (2) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
 

1. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  (Αναπληρωματικό μέλος) 

     2. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  (Αναπληρωματικό μέλος) 
 
 
Συνοψίζοντας, μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 
ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 08.9.2019 
έως 6.11.2021, ως εξής: 
 
Τακτικά Μέλη: 
 

1. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
3. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 
4. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:  
 

1. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ 
3. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 
4. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2019. 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                                   Η Γραμματέας                                                                
                                                                                   
Γεώργιος Ρουσουνέλος                                                   Άννα Καμμή 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ  
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  
ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ  
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ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

 
 
 

 
 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Μύκονος, 10/09/2019 

                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

           
          Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


