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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 28/24-07-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 100/2020         
 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-

presense, μετά την από 20/07/2020 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 τα έξι 

(6) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος            

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Απόντες: 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

(δικαιολ. απών) 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας έθεσε υπόψη των μελών της 

Επιτροπής το υπ’ αριθ. 9920/17-07-2020 αίτημα/εισήγηση Δημάρχου το οποίο έχει ως εξής: 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ‘Ο ΜΥΛΟΣ, Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΖΥΜΑΡΑΚΙ’  

(ΚΑ: 00-6433) 
   

Ο Δήμος Μυκόνου, στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων, επιθυμεί να προμηθευτεί το 
βιβλίο της Μυκονιάτισσας συγγραφέως Μαργαρίτας Ζαχαρία με τίτλο ‘Ο μύλος, ο πελεκάνος 
και το μαγικό ζυμαράκι’ το κόστος του οποίου είναι 12,72€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
6%.  

Πρόκειται για ένα δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) παραμύθι 26 σελίδων έγχρωμης 
εικονογράφησης, που περιλαμβάνει εικόνες τοπίων της Μυκόνου με συμμετοχή του 
πελεκάνου, των μύλων και κατοίκων Μυκονιατών που κάνουν το μαγικό ζυμαράκι. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης 

δαπάνης για την αγορά αντιτύπων 

του βιβλίου της συγγραφέως 

Μαργαρίτας Ζαχαρία με τίτλο «Ο 

Μύλος, ο Πελεκάνος και το Μαγικό 

Ζυμαράκι». 
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Ο Δήμος Μυκόνου, λοιπόν, προτίθεται να προμηθευτεί τετρακόσια (400) αντίτυπα του 
εν λόγω βιβλίου, 100 στην αγγλική γλώσσα και 300 στην ελληνική με σκοπό να τα δωρίσει 
σε επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και σε μικρά παιδιά. 
            Κατόπιν των ανωτέρω, και δυνάμει του άρθρου 158 παρ 3 (γ) 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 5.088,00 Ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6433.  

                                                                    Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 

                                                                      Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

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 άρθρου 158 παρ 3 του ν.3463/2006  

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 203του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.  Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 5.088,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% για την 

αγορά αντιτύπων του βιβλίου της Μυκονιάτισσας συγγραφέως Μαργαρίτας Ζαχαρία με 

τίτλο ‘Ο μύλος, ο πελεκάνος και το μαγικό ζυμαράκι’, σε βάρος του ΚΑ 00-6433 του 

προϋπολογισμού του έτους 2020. 

 

 

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

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 100/2020. 

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 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                               

            Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 24/07/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       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-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/

