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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 23/19-06-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2020         
 

 

   

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 15/06/2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου, η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 

75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αναπλ.μέλος  

 

Απόντες: 

     (ουδείς)  

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε τη συζήτηση δύο εκτός 

ημερησίας διάταξης θεμάτων λόγω προθεσμιών : 

 

- Περί έγκρισης δαπανών  για τους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου όλων των 

κατηγοριών που θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου και στις 2 και 3 Ιουλίου 2020 στο 

γήπεδο του Κόρφου στη Μύκονο και 

- Περί πρόσληψης προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. 

 

Η Ο.Ε. μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Εγκρίνει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης των ανωτέρω δύο θεμάτων. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης δαπανών  για 

τους αναπτυξιακούς αγώνες στίβου όλων 

των κατηγοριών που θα διεξαχθούν στις 25 

Ιουνίου και στις 2 και 3 Ιουλίου 2020 στο 

γήπεδο του Κόρφου στη Μύκονο. 
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 7068/18-06-

2020 αίτημα Δημάρχου, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 

 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΙΒΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 
ΚΑΙ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 
 
 
Σχετ :  Το από 16/06/2020 έγγραφο του Αντιπροέδρου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων 
               
 

 

 Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) του ΣΕΓΑΣ των Κυκλάδων διοργανώσει  

αναπτυξιακούς αγώνες όλων των κατηγοριών στις  25 Ιουνίου(πρωί) και στις 2 και 3 Ιουλίου 

(πρωί και απόγευμα) του 2020 στο στάδιο του Κόρφου, οι οποίοι, λόγω των συνθηκών, θα 

είναι περιορισμένης κλίμακας και με λιγότερες συμμετοχές συλλόγων και αθλητών (περίπου 

πενήντα (50)). 

            Ο Δήμος Μυκόνου, υποστηρίζοντας τις αθλητικές εκδηλώσεις και τον σωματειακό 

αθλητισμό, αλλά και θέλοντας να ενθαρρύνει  την ενεργητική συμμετοχή των νέων στα 

αθλητικά προγράμματα, προτίθεται να καλύψει τις κάτωθι δαπάνες: 

1. Διατροφή αθλητών. Το κόστος υπολογίζεται στα 500 ευρώ περίπου. 

(CPV:55320000-9) 

2. Αμοιβή χρονομετρητών, κόστους περίπου 600 ευρώ. (CPV:31711300-6) 

3. Προβολή και κάλυψη των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έντυπο 

υλικό, αφίσες κλπ, εκτιμώμενου κόστους 200 ευρώ. (CPV:22150000-6) 

              Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει του άρθρου 158 παρ 3 (β) και (δ) του ν.3463/2006 

και της (περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) 

(παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18),  αιτούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου 

την έγκριση της παραπάνω δαπάνης συνολικού ποσού 1.300,00 Ευρώ σε βάρος του 

Κ.Α.15-6472. 

   

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

2. Τις διατάξεις της περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 14 του Ν.4625/19 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ 3 (β) και (δ) του ν.3463/2006  

4. Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

              Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 
             Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.300,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.15-6472 του 

προϋπολογισμού έτους 2020 για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών αγώνων στίβου 

όλων των κατηγοριών που θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου και στις 2 και 3 Ιουλίου 2020 στο 

γήπεδο του Κόρφου στη Μύκονο. 
 

 

Β.   Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2020. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

        

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος 22/06/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


