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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: 126/2020         
 

 

 

 

 

 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την υπ’ 

αριθ. 13029/02-09-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Μυκόνου, η οποία 

έχει ως εξής; 

 

ΘΕΜΑ :  «Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την 

αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 αλλά και την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχικών 

αναγκών του Δήμου Μυκόνου»  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    «Περί έγκρισης πρόσληψης 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) 

μηνών την αντιμετώπιση εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19 αλλά και την κάλυψη 

πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών του 

Δήμου Μυκόνου». 
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Κυρίες και Κύριοι ,  

λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :  

 

 Θεσμικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με : 

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64) «Εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, 

η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό 

διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το 

προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με 

την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η 

οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην 

πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του».  

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 

του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «Ειδικά επιτρέπεται η 

πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) 

μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».  

 

3. Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του Ν. 2190/94: «Το προσωπικό που 

προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες 

μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας 

σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε 

αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη 

αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 
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προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το 

ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά 

παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 

2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997».  

 

4. Το με αριθ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα «Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 

εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» σχετικά με τη σύναψη και το χρονικό 

διάστημα των συμβάσεων. 

 

5. To ΦΕΚ 3461/τ.β/19.08.2020 με θέμα: Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Μυκόνου της 

Περιφερειακής Ενότη-τας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκι-δικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό 

διάστημα από 21.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

 
6. Το ΦΕΚ 3577/28.08.2020 με θέμα : Την παράταση της επιβολής των μέτρων της προσωρινής 

αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της 

Χώρας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 

 

Οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη πρόσληψης εποχικού προσωπικού είναι οι εξής :  

 Η συνέχιση της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον άμεσο κίνδυνο εμφάνισης 

και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η οποία είναι μείζονος σημασίας για τους κατοίκους, 

τους εργαζομένους αλλά και επισκέπτες του νησιού. 

 Η λήξη συμβάσεων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

χρήσιμων για τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Η στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκή αριθμό προσωπικού για τη σωστή λειτουργία τους και 

την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, ιδιαιτέρως τη χρονιά που διανύουμε, ώστε να 

αποφευχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού και να ενταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων 

και των επισκεπτών της Μυκόνου σε κάθε επίπεδο.  
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 Η καταφανής υποστελέχωση των Υπηρεσιών εξαιτίας των αποσπάσεων και μετατάξεων στο 

πλαίσιο του ενιαίου συστήματος κινητικότητας καθώς και των συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων 

την τελευταία τριετία . 

 Οι νόμιμες άδειες από τις οποίες επωφελούνται οι μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι δημιουργώντας 

κενά εξαιτίας των οποίων παρακωλύεται η λειτουργία των υπηρεσιών. 

 Ο αυξημένος φόρτος εργασίας κάποιων υπαλλήλων πρώτον λόγω της υποστελέχωσης και 

δευτερευόντως λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

Κατόπιν τούτων καλείστε να αποφασίσετε: 

 

Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού συνολικά τριάντα ένα  (31) ατόμων, με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας,  για την αντιμετώπιση των εποχικών και  πρόσκαιρων  

αναγκών του Δήμου, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν , και συγκεκριμένα τους κάτωθι:  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Π.Ε ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
2 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών  

Υπηρεσιών 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 
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Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Εξωτερικών χώρων ) 

7 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού  

Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Εσωτερικών χώρων) 

3 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

 

Υ.Ε ΦΥΛΑΚΩΝ 
6 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

Υ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
3 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

 

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου και για χρονικό διάστημα όχι πλέον των τεσσάρων (4) μηνών, προκειμένου να 

καλυφθούν οι εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες που παρουσιάζονται.  

Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 3075/Β΄/2017), υπάρχουν ογδόντα (80) θέσεις (διαφόρων 

ειδικοτήτων) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανεξάρτητες των 

προσλήψεων λόγω COVID-19.  

Η δαπάνη των αποδοχών των τριάντα ένα (31) ατόμων, θα καλυφθεί με δεσμευτική εισήγηση για 

την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 64).  

                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                      Δημήτριος Η. Τζάνος 
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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) 

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

 

Α.   Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριάντα ένα  (31) ατόμων, με σύμβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης διάρκειας,  για την αντιμετώπιση των 

εποχικών και  πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην 

εισήγηση στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης  και συγκεκριμένα τους κάτωθι:  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

Π.Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Π.Ε ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
2 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Διοικητικών & 

Οικονομικών  

Υπηρεσιών 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 
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Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 
1 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Εξωτερικών χώρων ) 

7 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού  

Υ.Ε ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

(Εσωτερικών χώρων) 

3 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

 

Υ.Ε ΦΥΛΑΚΩΝ 
6 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού 

Υ.Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
3 

Από την Υπογραφή της 

Συμβάσης και έως και τέσσερις 

(4) μήνες 

 

 

Β.    Η δαπάνη των αποδοχών των τριάντα ένα (31) ατόμων, θα καλυφθεί με δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 

συνεδρίασή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ Α΄ 64).  

 

 

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

 

 

 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ν. Γκέλος και Σ. Αποστόλου. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2020. 

 

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 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

        

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 04/09/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


