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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 35/04-09-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2020         
 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., συνελθούσα σε 

τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της 

εφαρμογής e-presense, μετά την από 31/08/2020 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. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 

 

Απόντες: 

         (ουδείς) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ το από 

07/08/2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου σχετικά με 

την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ενός 

(1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 cm3», το οποίο έχει εξής:  

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης Πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου σχετικά με την αξιολόγηση 

τεχνικών προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου για την «Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 16 cm3». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
ΕΤΟΥΣ 2020 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Στη Μύκονο, σήμερα 07-08-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00μμ, στο Κεντρικό 

Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 

3/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου να 

αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. Συστήματος 

95086 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 

9606/15-07-2020 Διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 56/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για 

την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης κόστους – ποιότητας και 

ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το σύνολο της προμήθειας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος επιτροπής  

3. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, μέλος επιτροπής  

 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ως άνω απόφαση της Ο.Ε και την ως άνω  

Διακήρυξη για την επιλογή Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

16m3», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 200.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 95086.   

4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

Διακήρυξη η 03/08/2020 και ώρα 15:00, κατά συνέπεια η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 07/08/2020 και ώρα 10:00 π μ., διότι σύμφωνα με 

τη Διακήρυξη, «…..Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών και ώρα. 10:00 πμ.…». 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε 
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στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), των μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 95086 και διαπίστωσε ότι 

αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 

αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η προσφορά από το παρακάτω 

υποψήφιο:   

 

 Υποψήφιος Κατάσταση  Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

προσφοράς 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ενεργός 03/08/2020 10:59:51 

  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. Στη συνέχεια  τα μέλη  καταχώρησαν σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 

κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί  η προσφορά. Αμέσως μετά την 

παραπάνω διαδικασία, η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο 

υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι ο 

υποφάκελος  «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η εν λόγω 

προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 

συστήματος : 

 Υποψήφιος Α/Α προσφοράς συστήματος 

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α 

ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

184437 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» της προσφοράς του συμμετέχοντα. Προκειμένου η 

επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών της εταιρείας, παρέλαβε από το 

Πρωτόκολλο του Δήμου, τον με αρ.πρωτ 11640/05-08-2020 σφραγισμένο φάκελο με τα 

απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.  

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών εγγράφων του διαγωνιζόμενου που κατατέθηκαν 

στον ηλεκτρονικό φάκελο όσο και στον φάκελο με τα έντυπα δικαιολογητικά βρήκε αυτά 

πλήρη.  Επομένως, η προσφορά του συμμετέχοντα πληροί όλες τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού, ήτοι στην 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Κατόπιν, η Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω, προέβη στη βαθμολόγηση της προσφοράς της 

συμμετέχουσας εταιρείας ως κατωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με με αριθμ. πρωτ. 

9606/15-07-2020 Διακήρυξη. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απορριμματοφόρου οχήματος  τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21232&tradingPartnerId=30796&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1557558664&oapc=30&oas=ZhxxTmYnhBJnbyn9VG_kOw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21232&tradingPartnerId=30796&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1557558664&oapc=30&oas=ZhxxTmYnhBJnbyn9VG_kOw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21232&tradingPartnerId=30796&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1557558664&oapc=30&oas=ZhxxTmYnhBJnbyn9VG_kOw..
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(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, 

Εκπομπή καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 
Κιβωτάμαξα, χοάνη τροφοδοσίας  - υλικά 

και τρόπος κατασκευής 
100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - 

χειριστήρια  - ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

11 Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο 

απορριμμάτων  
100-120 10,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - 

αντισκωριακή προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία 

το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

  

Η συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την μικρότερη ανοιγμένη τιμή 

(Λ.) 

 

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται βάσει των ανωτέρω κριτηρίων (Κ1, Κ2, ….. 

Κ16) και συντίθενται με τους συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στον ανωτέρω 

πίνακα. 

Με βάση όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, η προσφορά του υποψηφίου χαρακτηρίζεται ως 

εξαίρετη ως προς όλα τα κριτήρια, καθώς καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων και επομένως ο συνολικός βαθμός της τεχνικής 

προσφοράς της εταιρείας: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι: 

U = (6% x 100) + (5% x 100) + (4% x 100) + (4% x 100) + (4% x 100) + (4% x 100) + (3% 

x 100) + (10% x 100) + (10% x 100) + (6% x 100) + (10% x 100) + (4% x 100) + (5% x 

100) + (10% x 100) + (10% x 100) + (5% x 100) = 100 

Η τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που είναι ίση με 100 

βαθμούς κρίνεται αποδεκτή και επομένως συνεχίζει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

ήτοι στην αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς. 

Ο ορισμός ημερομηνίας της ηλεκτρονικής Αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς θα 

γνωστοποιηθεί στον υποψήφιο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος με επόμενο έγγραφο.  

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                        1. Τσιμπλάκης Μιχαήλ 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη         

 

             2. Μανταφούνης Δημήτριος 
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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 ν.3463/2006  

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Εγκρίνει στο σύνολο του το από 07/08/2020 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών 

του Δήμου Μυκόνου σχετικά με τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν για 

την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 

cm3» και κάνει αποδεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

 

Β.    Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2020. 

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 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

        

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 08/09/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


