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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: 78/2020         
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 

της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 6732/15-06-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Μυκόνου με συνημμένη σε αυτό Τεχνική έκθεση, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 

 
                                                                                                               

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης μελέτης και 

υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση 

περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

«Αστική Αναζωογόνηση 2019», Α΄ 

Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019”, Α’ Πρόσκληση- Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου 

Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε την πρόσκληση του θέματος, για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-

2020, άξονας προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019”. 

 

Η πρόσκληση αυτή αφορά μεταξύ άλλων στη χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας για έργα 

αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατών μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, ο οποίος θα 

καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον.   

 

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης, ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη 

χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων», 

προϋπολογισμού 710.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Σκοπιμότητα 

Το έργο αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου των Κάτω Μύλων της Χώρας Μυκόνου.  

Την περιοχή μεταξύ της Αλευκάντρας και της συνοικίας του Νιοχωριού.  

Προσβλέπει στην ανάπλαση της περιοχής αναδεικνύοντας τα υπάρχοντα στοιχεία φυσικού 

κάλους και αρχαιολογικής σημαντικότητας κατά προτεραιότητα, εξυπηρετώντας συγχρόνως 

τις χρήσεις του χώρου.  

Με την νέα διαμόρφωση του χώρου θα εξυπηρετείται η πρόσβαση και διαμονή των 

επισκεπτών στον χώρο. Αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, δημιουργούνται 

πεζοδρόμια, μονοπάτια και καθιστικές διατάξεις δίδοντας την δυνατότητα απόλαυσης των 

Μύλων.  

Οριοθετούνται ήπια οι χρήσεις αναψυχής, στάθμευσης και πρασίνου, εξασφαλίζοντας την 

λειτουργικότητα και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του χώρου.  

Το ύφος της ανάπλασης, χαρακτηρίζεται από την πρόθεση για την διατήρηση της 

αυθεντικότητας της αισθητικής που υπάρχει στην περιοχή, του μνημειακού χαρακτήρα και 

της φυσικής ομορφιάς και καθορίζει τον χαρακτήρα των επιλεχθέντων παρεμβάσεων, 

καθιστώντας τες ήπιες, διακριτικές και μινιμαλ. 

Η φιλοσοφία αυτή τονίζεται από την επιλογή των φυσικών υλικών και μεθόδων εργασίας, με 

την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

Ο μοναδικός σχεδιασμός και η προσεκτική κατασκευή του έργου θα εξυπηρετήσει τους 

κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, καθώς ο Δήμος θα εκτελέσει το χρέος του να 
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συντηρήσει και να αναβαθμίσει τους προσφερόμενους κοινόχρηστους χώρους και βέβαια το 

χρέος να διατηρήσει τα μοναδικά μνημεία με υπευθυνότητα στον χρόνο. 

 

Με δεδομένο ότι το ελάχιστος προϋπολογισμός των 361.260,00 € στο Μ1 συμπεριλαμβάνει 40 % 

έκπτωση αναδόχου και τίθεται έτσι από το πρόγραμμα, το συνολικό ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 216.756,00 € ευρώ, ενώ το κόστος υλοποίησης 

του έργου έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 710.000,00 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα πρέπει να 

καλυφθεί με ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για: 

Α. την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης όπως ισχύει για την υποβολή της πρότασης στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα 

Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” , Α’ Πρόσκληση- Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου 

Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Β. την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» 

προϋπολογισμού 710.000,00 Ευρώ, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου 

Γ. την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση 

περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” , Α’ 

Πρόσκληση- Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

Δ. την αποδοχή κάλυψης με ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού, ύψους 493.244,00 

ευρώ, που προκύπτει από τη διαφορά του προϋπολογισμό του έργου (710.000,00€) και του 

ανώτατου ποσού χρηματοδότησης που ορίζει η εν λόγω πρόσκληση (216.756,00 €). 

Ε. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Κούκα Κωνσταντίνου για την υπογραφή όλων των 

απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή 

της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

                                                                                           Ο αν.Προϊστάμενος της Δ/νσης 

                                                                                                Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

                                                                                                  Αρχιτέκτων Μηχ. 

 
   

 

  
ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

ΕΡΓΟ:  "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ " 



4 

 

 

ΘΕΣΗ:            ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΙ 
   

 

 
 

 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

ανεμόμυλων», του Δήμου Μυκόνου στη θέση Κάτω Μύλοι, μεταξύ της Αλευκάντρας και 

της συνοικίας του Νιοχωριού, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Μυκόνου.  

Η περιοχή μελέτης – παρέμβασης περιλαμβάνει τον κοινόχρηστο χώρο που εκτείνεται 

γύρω από το συγκρότημα των Κάτω Μύλων, νοτιοδυτικά της Χώρας και καλύπτει έκταση 

τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Οριοθετείται νότια από τη συμβολή των οδών Σουρμελή και 

Ξενίας και βόρεια από το δημοτικό χώρο στάθμευσης στην είσοδο της Χώρας.    

Στόχος της μελέτης είναι η ανάπλαση - ανάδειξη της περιοχής, με την ένταξη νέων 

χρήσεων και κατάλληλη διαμόρφωση της κυκλοφορίας. Σκοπός είναι η δημιουργία των 

κατάλληλων υποδομών οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της περιοχής καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου,  με δεδομένη την αυξημένη προσέλευση πληθυσμού κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Κατ’ επέκταση η ανάπλαση της περιοχής των Μύλων, θα συμβάλει 

στην συνολικότερη αποσυμφόρηση και αναζωογόνηση του κέντρου της Μυκόνου. 

Παράλληλα προσβλέπει στην ανάπλαση της περιοχής αναδεικνύοντας τα υπάρχοντα 

στοιχεία φυσικού κάλους και αρχαιολογικής σημαντικότητας κατά προτεραιότητα, 

εξυπηρετώντας συγχρόνως τις χρήσεις του χώρου. 

Με την νέα διαμόρφωση του χώρου θα εξυπηρετείται η πρόσβαση και διαμονή των 

επισκεπτών στον χώρο. Αναβαθμίζεται ο υφιστάμενος χώρος στάθμευσης, 

δημιουργούνται πεζοδρόμια, μονοπάτια και καθιστικές διατάξεις δίδοντας την δυνατότητα 

απόλαυσης των Μύλων.  

Οριοθετούνται ήπια οι χρήσεις αναψυχής, στάθμευσης και πρασίνου, εξασφαλίζοντας την 

λειτουργικότητα και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του χώρου. 

Το ύφος της ανάπλασης, χαρακτηρίζεται από την πρόθεση για την διατήρηση της 

αυθεντικότητας της αισθητικής που υπάρχει στην περιοχή, του μνημειακού χαρακτήρα και 

της φυσικής ομορφιάς και καθορίζει τον χαρακτήρα των επιλεχθέντων παρεμβάσεων, 

καθιστώντας τες ήπιες, διακριτικές και μινιμαλ.  

Η φιλοσοφία αυτή τονίζεται από την επιλογή των φυσικών υλικών και μεθόδων εργασίας, 

με την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.  

Ο μοναδικός σχεδιασμός και η προσεκτική κατασκευή του έργου θα εξυπηρετήσει τους 

κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, καθώς ο Δήμος θα εκτελέσει το χρέος του να 

συντηρήσει και να αναβαθμίσει τους προσφερόμενους κοινόχρηστους χώρους και βέβαια 

το χρέος να διατηρήσει τα μοναδικά μνημεία με υπευθυνότητα στον χρόνο. 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Η περιοχή των Μύλων έχει διττή λειτουργία, τόσο του χαρακτηρισμού της ως τοπόσημο 

και πόλο έλξης κάθε επισκέπτη, όσο και η λειτουργία της ως είσοδος για τη Χώρα της 

Μυκόνου, στην οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.  

 

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από την Επαρχιακή οδό Αγίου Ιωάννη - Αγίου Στεφάνου 

προς την υπό μελέτη περιοχή εξυπηρετείται με πλακόστρωτο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, 

με αποτέλεσμα την συγκέντρωση αυξημένου αριθμού οχημάτων στην περιοχή.  

 

Ο χώρος που διαμορφώνεται γύρω από τους Μύλους έχει διατηρηθεί απολύτως λιτός, με 

διατήρηση του δαπέδου από πατημένο χώμα χωρίς περαιτέρω διαμόρφωση, ενισχύοντας 

την ανάδειξη των ολόλευκων όγκων των Μύλων. Νότια του συγκροτήματος εκτείνεται 

διαμήκης χώρος από πατημένο χώμα, ο οποίος σε ακολουθία με την ευρύτερη περιοχή, 

χαρακτηρίζεται από τη χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 

 
Εικ

όνα 1 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Στην ενότητα που ακολουθεί θα γίνει μία καταγραφή των υλικών και των χρήσεων των 

επιμέρους στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος χώρου.  

 

3.1. ΔΑΠΕΔΟ 

  

Στην περιοχή μελέτης συναντώνται δύο είδη δαπεδόστρωσης. Το πατημένο χώμα, σε 

συνέχεια του χώρου νότια του συγκροτήματος των Μύλων («Εικόνα 2») και η 

δαπεδόστρωση με ακανόνιστες πλάκες, χρώματος γκρι στο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας 

(«Εικόνα 3»). 

 

         

       
Εικόνα 2          

 Εικόνα 3 

 

 

3.2. ΠΡΑΣΙΝΟ  

  

Η περιοχή μελέτης, όπως η πλειονότητα των κοινόχρηστων χώρων της Μυκόνου, στερείται 

χώρων πρασίνου και γενικότερης φύτευσης.  

Χαμηλή φύτευση παρατηρείται βορειοδυτικά των Ανεμόμυλων, όπου η στεριά συναντάει 

τη θάλασσα με το σχηματισμό έντονης κλίσης του εδάφους («Εικόνα 1»).  

Μεμονομένη φύτευση συναντάται ανά διαστήματα με φοίνικοειδή δέντρα υψηλής και 

χαμηλής ανάπτυξης. 
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3.3. ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής επέμβασης δεν έχει ιδιαίτερες υψομετρικές διαφορές. 

Στο δυτικό τμήμα του συγκροτήματος των Μύλων παρατηρείται υψομετρική διαφορά του 

εδάφους με το κομμάτι που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης («Εικόνα 4α»).  

Το εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους, που βρίσκεται εντός την περιοχής μελέτης, έχει την 

μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά. («Εικόνα 4β») 

 

  

 
Εικόνα 4α                     

Εικόνα 4β 

 

 

3.4. ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

Η υφιστάμενη μορφή του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων, όπως 

αναφέρθηκε, επιτρέπει την διέλευση οχημάτων εντός της περιοχής μελέτης, με 

αποτέλεσμα την μετατροπή μεγάλης έκτασης αυτού σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης 

αυτοκινήτων χωρίς σαφή οριοθέτηση. Όπως φαίνεται στην «Εικόνα 5» τα οχήματα 

σταθμεύουν σε επαφή με την περίφραξη των Ανεμόμυλων.  

Η ίδια εικόνα συναντάται σε όλο το μήκος της περίφραξης, καθώς δεν υπάρχει οριοθέτηση 

του χώρου στάθμευσης και προστασία της περιοχή των Μύλων («Εικόνα 6 και 7»), με 

αποτέλεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να χρησιμοποιείται ο χώρος αποκλειστικά 

από τα οχήματα. 
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Εικόνα 5 

Συμπερασματικά παρατηρείται σοβαρή έλλειψη λειτουργικότητας, ομοιομορφίας και 

σχεδιασμού σε όλο το μήκος της περιοχής γύρω από τους Μύλους. 

 

          

 
Εικόνα 6          

 Εικόνα 7 
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3.5. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ  

 

Η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

εικόνα της Χώρας της Μυκόνου. Με δεδομένο το μεγάλο όγκο των απορριμμάτων, ειδικά 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προτείνονται, παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία του 

υπάρχοντος υπόγειου συστήματος απόθεσης απορριμμάτων («Εικόνα 9»), νέες θέσεις για 

τους υπάρχοντες τετράτροχους υπέργειους κάδους και ένα σύστημα εγκιβωτισμού τους, 

που θα τους οριοθετεί και δεν θα τους κάνει εμφανείς περιμετρικά, ώστε να αποτραπεί η 

υφιστάμενη εικόνα της περιοχής («Εικόνα 8»). 

                  

 
Εικόνα 8          

 Εικόνα 9 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  
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Οι βασικές αρχές σχεδιασμού οφείλουν να απαντούν στα ερωτήματα που τίθενται στην 

ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένα το βασικό ζητούμενο είναι η 

οριοθέτηση του χώρου στάθμευσης οχημάτων, η ανεμπόδιστη ζώνη διέλευσης τω πεζών 

και η προστασία του συγκροτήματος των Μύλων. Με αυτό σαν γνώμονα οι κυριότερες 

κατευθυντήριες γραμμές στη μελέτη είναι οι ακόλουθες: 

 

 Διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης, των προσβάσεων πεζών και οχημάτων. 

 Χώροι στάσης – ξεκούρασης. 

 Διαμόρφωση άμεσου περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων και 

χάραξη νέας περιμετρικής περίφραξης. 

 Διαμόρφωση και σήμανση της εισόδου στη Χώρα. 

 Ενίσχυση και ενοποίηση της ζώνης πατημένου χώματος. 

 

Η πρόταση ανάπλασης και η χάραξη των πορειών έχουν ως σχεδιαστική αρχή τις λιτές 

μορφές και γεωμετρίες, προσαρμοσμένες στο υπάρχον ανάγλυφο του εδάφους. Οι 

προτεινόμενες διαμορφώσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, που οι 

απαιτήσεις τους λόγω του αυξημένου αριθμού των, είναι πολύ μεγάλες ειδικά κατά τους 

θερινούς μήνες, και την αισθητική ανάδειξη του τοποσήμου της Μυκόνου, των Μύλων.  

 

Έχει μελετηθεί κεντρική ζώνη – πορεία για την ελεύθερη όδευση των πεζών, της οποίας το 

πλάτος είναι κυμαινόμενο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη κυκλοφορία 

τους.  

Η πορεία θα κατασκευαστεί με το παραδοσιακό πλακόστρωτο τρόπο και θα δημιουργηθεί 

διαδρομή που θα συνδέει την είσοδο της Χώρας και το εκκλησάκι του Αγίου Χαράλαμπου 

με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό, ανοίγοντας ένα κομμάτι στεριάς προς τη θάλασσα.  

 

Χώρος αναζωογόνησης στο κέντρο της Μυκόνου, με χώρους ξεκούρασης για τους 

επισκέπτες και τους ντόπιους, που επιτυγχάνεται με την σχεδίαση περιοχών με 

καθιστικούς πάγκους δύο μορφών, όπως αναλύονται σε επόμενη ενότητα. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών κυκλοφορίας και στάθμευσης, προτείνεται μία σαφώς 

οριοθετημένη περιοχή ως χώρος στάθμευσης και κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και 

μηχανών, με διαφορετικό οπτικά υλικό κατασκευής και την κατάλληλη σήμανση 

οδοστρώματος. 

 

Τα υλικά που προβλέπονται, όπως περιγράφονται ακολούθως, εναρμονίζονται με το 

περιβάλλον, τις κλιματολογικές συνθήκες των Κυκλάδων και παραμένουν λιτά, ενώ 

παράλληλα έχει γίνει επιλογή υλικών υψηλής αισθητικής και χαμηλών απαιτήσεων 

συντήρησης.  
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Οι σύγχρονες μελέτες λειτουργούν με γνώμονα και ευαισθησία σε σχέση με την προστασία 

του περιβάλλοντος. Σε κάθε τομέα της μελέτης, η κατεύθυνση του μέγιστου οικολογικού 

οφέλους αναδεικνύεται ως ιδιαιτέρως σημαντική και εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες 

τεχνολογίες για οικολογική σχεδίαση και εξοικονόμηση ενέργειας. Προς το σκοπό έγινε 

προσπάθεια στη μελέτη σε δύο βασικές κατευθύνσεις, στην επιλογή των υλικών και του 

κινητού και σταθερού εξοπλισμού της διαμορφωμένης περιοχής. 

 

Τα υλικά  για το σύνολο της διαμόρφωσης διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο των όρων 

μικροκλίματος και θερμικής άνεσης και χρησιμεύουν για τη συλλογή, την αποθήκευση, την 

ανάκλαση και τη διάχυση της θερμότητας. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη 

για βελτιστοποίηση των θερμικών χαρακτηριστικών των υλικών επικεντρώνοντας τη 

μελέτη στη θερινή περίοδο λόγω της αυξημένης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και των 

εξωτερικών θερμοκρασιών.     

 

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στα δάπεδα είναι πολύ σημαντική, καθώς 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης. 

Οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες απορροφούν μικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος και επομένως οι θερμοκρασίες 

που αναπτύσσονται είναι μικρότερες, συμβάλλοντας στη μείωση της υπερθέρμανσης του 

γύρω χώρου και των κτιρίων. «Δροσερά» υλικά θεωρούνται αυτά με ελαφριά χρώματα και 

και υψηλή θερμική ικανότητα. Η χρήση παρόλα αυτά πολύ ανοιχτών χρωμάτων 

αποφεύγεται, καθώς η μεγάλη ανακλαστικότητα των υλικών δύναται να δημιουργήσει 

σοβαρά προβλήματα θάμβωσης για τους χρήστες κατά τη διάρκεια της ημέρας.    

 

Βάση των ανωτέρω, η πρόταση διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του 

συγκροτήματος των Μύλων περιλαμβάνει: 

 

 Κατασκευή πλακόστρωτου πεζόδρομου από μάρμαρο, χωρίς αρμολόγηση, όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια 

 Κατασκευή δαπέδου από σκυρόδεμα με εμφανή αδρανή στον χώρο κυκλοφορίας 

των οχημάτων  

 Κατασκευή δαπέδου με χτενιστό σκυρόδεμα στις διαμορφωμένες θέσεις 

στάθμευσης 

 Κατασκευή χαμηλού τοιχίου περίφραξης – οριοθέτησης του χώρου των 

Ανεμόμυλων από πέτρα, πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν οι καθιστικοί ξύλινοι 

πάγκοι. 



15 

 

 Γενικές προδιαγραφές και προτάσεις για τον κινητό και σταθερό αστικό εξοπλισμό 

που αρμόζει στο χώρο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.2.   

 

 5.1 ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  

 

Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, 

ομοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, μικρή 

αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις 

συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). 

 

 

 Α) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΥ 

 

Η αντοχή σε χτυπήματα, η αισθητική, οι αντιολισθητικές ιδιότητες και η ισχυρή μόνωση 

είναι μερικοί λόγοι που προτιμάτε η χρήση της πέτρας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε 

εσωτερικούς χώρους στα ελληνικά νησιά.  

 

Η πέτρα που προτείνεται να κατασκευαστεί ο 

πλακόστρωτος πεζόδρομος είναι από το νταμάρι της 

Πάρου, σε γκρι απόχρωση ανοιχτό, ακανόνιστου 

σχήματος, πάχους 5 ή 6 εκατοστών και σε διαστάσεις 

τουλάχιστον 60 εκατοστών. 

 

Η τοποθέτηση του θα γίνει με τρόπο που θα 

συνδιαλέγεται με το υπάρχον πατημένο χώμα στο χώρο 

των Ανεμόμυλων, αφήνοντας αρμούς μεταξύ των 

τεμαχίων κατ’ ελάχιστον 5 εκατοστών. («Εικόνα 10»).  

Αρχικά θα γίνει καλή συμπύκνωση του υπάρχοντος                     

Εικόνα 10    

 χώματος, πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί μια στρώση έδρασης, η οποία θα  είναι από 

συμπυκνωμένο θραυστό αμμοχάλικο. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωμένης 

επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν με κατάλληλη υψομετρική διαμόρφωση της στρώσης 

έδρασης. Στην περίμετρο της προς επίστρωσης επιφάνειας θα κατασκευαστεί στερεό 

εγκιβωτισμού της άμμου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα και από ειδικά τεμάχια 

κράσπεδου, βάση της μελέτης. Στη συνέχεια, επί της διαμορφωμένης στρώσης έδρασης, 

θα τοποθετηθούν τα κομμένα μάρμαρα. Κάθε μάρμαρο θα εφαρμόζεται επί της στρώσης 

έδρασης, με νωπό συγκολλητικό τσιμεντοκονίαμα πάχους 6-7 εκ. με ελαφρά δόνηση του 

στοιχείου. Η απόσταση μεταξύ των μαρμάρων θα είναι 5-7 εκ. και θα γίνει αρμολόγηση με 
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πατημένο χώμα, προκειμένου να υπάρχει οπτική συνέχεια στον περιβάλλοντα χώρο (βλ. 

«Λ-01»). 

 

 

 Β) ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

Δάπεδο σκυροδέματος προβλέπεται στους χώρους κυκλοφορίας και σταθμεύσεις των 

οχημάτων. Η διαφοροποίησή τους γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη (βλ. «Λ-03»), όπως 

παρακάτω: 

 

Β.1 Σκυρόδεμα ελαφρώς οπλισμένο με έγχρωμα αδρανή (Atrevia Desactive) 

 

Στους χώρους κυκλοφορίας των οχημάτων προτείνεται η χρήση του σκυροδέματος με 

ανάγλυφη επιφάνεια, τύπου Artevia Desactive της Lafarge, («Εικόνα 11,12»).  

Το υλικό, εφαρμόζεται σε δάπεδο σκυροδέματος, έχει υψηλή αισθητική με φυσικό 

αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα, ελάχιστη συντήρηση και αντιολισθηρή επιφάνεια.  

Είναι ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο καθίζησης ή 

αποκόλλησης τμήματος και η επιφάνειά του είναι ανθεκτική σε παγετό και δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες. 

 

Η κατασκευή του γίνεται επί δαπέδου σκυροδέματος, στο οποίο μετά τη διάστρωση του, 

ψεκάζεται η επιφάνεια του με χημικό απενεργοποιητή, επιβραδύνοντας την πήξη της 

επιφανειακής τσιμεντόπαστας, ώστε να γίνει η διάστρωση των αδρανών με την επιλεγμένη 

κοκκομετρία και απόχρωση σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης και από εξειδικευμένο 

συνεργείο.  

 

                 

 
Εικόνα 11                     

Εικόνα 12 
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Β.2 Χτενιστό δάπεδο   

 

Στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων προτείνεται η χρήση του χτενιστού δαπέδου από 

σκυρόδεμα. Τα χτενιστά δάπεδα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται 

ενισχυμένη αντιολισθηρότητα χωρίς έντονο ανάγλυφο στην επιφάνεια του δαπέδου. 

Κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο αφού διαστρωθεί, χρωματίζεται με 

σκληρυντικά τσιμεντοχρώματα, και όταν φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, η 

επιφάνειά του κτενίζεται με ειδικό εργαλείο σε παράλληλες γραμμές. 

 

  

 5.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  

 

Ο εξοπλισμός του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος των Μύλων αντιμετωπίζεται 

συνολικά ώστε να εναρμονίζονται τα προτεινόμενα στοιχεία με το υπάρχον περιβάλλον, να 

είναι λειτουργικά για όλους τους χρήστες και να προσδίδουν υψηλό αισθητικό 

αποτέλεσμα. Τα υλικά που θα είναι κατασκευασμένα τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού, 

θα είναι υψηλής ποιότητας με κύριο υλικό την τροπική ξυλεία.  

 

Όλη η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί στα στοιχεία του εξοπλισμού θα είναι εμποτισμένη 

τροπική ξυλεία ΙΡΟΚΟ με διαφανές βερνίκι ματ τελειώματος. Το αρχικό του χρώμα του 

ξύλου είναι ανοιχτό καφέ που μεταβάλλεται από το φως σε σκούρο καφέ με χρυσίδουσα 

απόχρωση. Πρόκειται για ξύλο αντοχής με πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, καθιστώντας 

το ιδανικό για χρήση εξωτερικών χώρων. 

 

Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Καθιστικούς πάγκους δυο ειδών 

 Κάδους μικρό – απορριμμάτων 

 Φωτιστικά σώματα 

 Πινακίδες Πληροφοριων 

 

 Α) Καθιστικοί πάγκοι  

Καθ’ όλο το μήκος του πεζόδρομου είναι σχεδιασμένα ανά διαστήματα, καθιστικοί χώροι 

διαμορφωμένοι με πάγκους.  Η επιλογή τους έγινε με γνώμονα τη λειτουργικότητα με τη 

δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την πλευρά στην οποία θα κάθεται, καθώς μπορεί να 

καθίσει με θέα προς τους Ανεμόμυλους και τη Χώρα της Μυκόνου, είτε με θέα προς τη 

θάλασσα. Ο ενας τυπος καθιστικών πάγκων διαμορφώνεται πάνω στο χαμηλό τοιχίο 

οριοθέτησης από πετρα που δημιουργείται ενω ο αλλος τοποθετειται ελευθερα στο χωρο. 
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Καθιστικό χωρίς πλάτη 

Το πρωτο είδος πάγκου αποτελείται από 6 

ξύλινες δοκούς εμποτισμένης τροπικής ξυλείας 

Ιρόκο, διαστάσεων 7 x 14εκ. και 2,50μ. μήκος 

(«Εικόνα 13»). Τοποθετούνται στη μικρή τους 

διάσταση πάνω στο τοιχίο από λιθοδομη με 

στήριξη από γαλβανισμένες λάμες 8χιλ. σε 

σχήμα 

        

Εικόνα 13 

«Π» και συνδεδεμένα μεταξύ τους με μεταλλικές ράβδους με αποστάτες 1,6εκ. Το 

συνολικό ύψος του καθιστικού θα είναι 50εκ (βλ. «Ε-01»).                 

              

 

Καθιστικό σχεδιαστή Μηνά 

Το δεύτερο είδος καθιστικού που προτείνεται, δεν είναι άλλο από το γνωστό παγκάκι του 

σχεδιαστή Μηνά, που εχει τοποθετηθει στο παλιο λιμανι του νησιού 

και αποτελει αναποσπαστο μερος του. Προτεινεται να τοποθετηθουν 

τεσσερα κομματια , στο πλατωμα του περιπατου με θεα την σειρα 

των μυλων και φυσικα τη θαλασσα. 

 Εικόνα 14   

 

 

 

 Β) Κάδος μικρο-απορριμμάτων                                                              

Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του προς μελέτη χώρου, θα τοποθετηθούν ανά 

διαστήματα κάδοι μικρο-απορριμμάτων κατά μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, 

σε θέσεις σύμφωνα με το σχέδιο διάταξης εξοπλισμού.   

Προτείνεται οι απορριματοδέκτες να έχουν χωρητικότητα 50 λίτρα ο καθένας, έτσι ώστε να 

είναι μικρών διαστάσεων (ενδεικτικά : 35x45x70εκ.) για να μην εμποδίζουν τη θέα προς 

τους μύλους. Τοποθετούνται βιδωτοί στο πλακόστρωτο. Προτείνεται να υπάρχει 

ενσωματωμένο μικρό σταχτοδοχείο.  
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Εικόνα 15                                                                                     

 

 

 

          

 Γ) Φωτιστικά σώματα  

Κατα μηκος του νεου τοιχιου περιφραξης οριοθετησης των μυλων και σε συνδυασμο με 

τους καθιστικους παγκους, θα τοποθετηθούν χωνευτά φωτιστικά ανάδειξης πορείας και 

στάσης, κατά μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Η σειρά των φωτιστικών 

σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι εξωτερικών χώρων χωνευτά από αλουμίνιο και 

πολυκαρμπονικό φύλο, κατάλληλα για φωτισμό διαδρόμων και οριοθέτησης χώρων.  

Παρομοιου τυπου φωτιστικα θα τοποθετηθουν και στο τοιχο περιφραξης που οριζει τον 

χωρο σταθμευσης.  

Καλύπτει ένα μεγάλο εύρος αναγκών φωτισμού εξωτερικών χώρων με γνώμονα την 

απόδοση, την οικονομία και την ποιότητα φωτισμού. 

Ο ακριβης αριθμος και ο τυπος των φωτιστικων σωματων θα προσδιοριστει στην επομενη 

φαση της μελετης, δεν αποτελει αντικειμενο της παρουσας προμελετης.  

 

            

 Δ) Πινακίδα Προβολής /Πληροφοριών  

                                                                                     Σε δύο επιλεγμένα σημεία, “Info Points”, θα 

τοποθετηθούν πινακίδες προβολής και 

ενημέρωσης, όπου οι επισκέπες θα 

μπορούν να ενημερώνονται για την 

ιστορία, τα δρώμενα, ακόμα και τα είδη 

των καταστημάτων που μπορούν να 

επισκεφτούν («Εικόνα 16»).  

 

Προβλέπεται η προσθήκη λογότυπων 

εικόνας ή κειμένου με αυτοκόλλητα 

γράμματα.  

Οι πινακιδες συμμορωνονται με την 

Ευρωπαικη προδιαγραφη ΕΝ 12899-1. 

              

 

Εικόνα 16 
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 5.3 ΦΥΤΕΥΣΗ 

Δεδομενου ότι η  περιοχή μελέτης, όπως η πλειονότητα των κοινόχρηστων χώρων της 

Μυκόνου, στερείται χώρων πρασίνου και γενικότερης φύτευσης, προτεινεται η 

διαμορφωση μεμονομενων μικρων πρασινων περιοχων/σημειων που θα βελτιωσουν 

την εικονα του χωρου και θα προσφερουν αρωμα και χρωμα ολους σχεδον τους μηνες 

του χρονου. Προτεινεται λοιπον χαμηλη ερπουσα βλαστηση που ταιριαζει και αντεχει 

στο κλιμα του νησιου και στη θαλασσα όπως η λεβαντα, το δενδρολιβανο, η λαντανα ο 

ελαιαγνος και το βιβουρνο.  

      

                                             
 

                                                
Εικόνα 17 

 

                                 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ 12/ 06 / 2020 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:                                                

Μιχαήλ Τσιμπλάκης                   

Αρχιτέκτων Μηχ.                                

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ : 

                                          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης ΤΥ 

                                                                 Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
                                                           Αρχιτέκτων Μηχ. 
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Το λόγο πήρε ο κ. Σ. Αποστόλου ο οποίος ζήτησε την αναβολή του θέματος προκειμένου να 

γίνει εις βάθος διαβούλευση λόγω της σοβαρότητας του θέματος και λόγω ανάγκης 

ευρύτερης συναίνεσης. 

Ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Ο.Ε. ότι  η δήλωση συμμετοχής μας στο 

αναφερόμενο πρόγραμμα έχει προθεσμία μέχρι τέλος Ιουνίου και το θέμα πρέπει να  

συζητηθεί.  

Ο κ. Σ. Αποστόλου ενημέρωσε ότι δεν θα ψηφίσει το θέμα γιατί θέλει να το μελετήσει, αυτό 

όμως δεν σημαίνει ότι θα διαφωνήσει επί της μελέτης εφαρμογής όταν έρθει η ώρα. 

 

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 του του ν.3463/2006  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

Α. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης όπως ισχύει για την υποβολή της 

πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 

2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” , Α’ Πρόσκληση- 

Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

 

Β. Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» 

προϋπολογισμού 710.000,00 Ευρώ, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, όπως 

αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 

 

Γ.  Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο 

«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ανεμόμυλων» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1 

“Αστική Αναζωογόνηση 2019” , Α’ Πρόσκληση- Δεκέμβριος 2019, του Πράσινου Ταμείου 

ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Δ.  Εγκρίνει την κάλυψη με ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού, ύψους 

493.244,00 ευρώ, που προκύπτει από τη διαφορά του προϋπολογισμό του έργου 

(710.000,00€) και του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης που ορίζει η εν λόγω πρόσκληση 

(216.756,00 €). 

 

 

Ε.   Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο Μυκόνου κο Κωνσταντίνο Κουκά για την υπογραφή όλων 

των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης  

 

 

Μειοψήσαν οι κ.κ. Ν. Γκέλος και Σ. Αποστόλου για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 

σκεπτικό της παρούσας. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


