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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 37/15-09-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 

 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2020          
   

    

  

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός 

Σεπτεμβρίου του έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., 

συνελθούσα σε τακτική δια περιφοράς (μέσω διαδικτύου) συνεδρίαση  η 

Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 11/09/2020 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 πέντε (5) μέλη:   

  

 Παρόντες:                          

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος  

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

  

Απόντες:  

1. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δικαιολογ. απών)  

2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικαιολογ. απών)  

  

  

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών της ΟΕ τις παρακάτω αιτήσεις της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με τις οποίες 

ζητείται η άδεια εκσκαφής για άρση καλωδιακών βλαβών σε διάφορες περιοχές της 

Μυκόνου: 

 

- Αίτηση υπ’ αριθ. 52/482/01-09-2020 για την περιοχή Αεροδρομίου 

- Αίτηση υπ’ αριθ. 52/485/03-09-2020 για την περιοχή του Ορνού- πίσω από το 

γήπεδο. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης 

άδειας τομής οδοστρώματος για 

άρση καλωδιακών βλαβών στην 

εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 

 



- Αίτηση υπ’ αριθ. 52/495/07-09-2020 για την περιοχή Χοντρός Γκρεμός. 

- Αίτηση υπ’ αριθ. 52/501/10-09-2020 για περιοχή στον Περιφερειακό Χώρας 

και 

- Αίτηση 52/502/10-09-2020 για προέγκριση έργου με τίτλο «MYKONOS 

VILLAGE- Κατάστημα DIOR» στη Χώρα Μυκόνου. 

 

 

 

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. Τις διατάξεις  από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64) 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,  

  

Α.    Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για τις περιοχές 

Αεροδρομίου, Ορνός-πίσω από το γήπεδο, Χοντρος Γκρεμός και Περιφερειακός  

Χώρας όπως αναφέρονται στις αιτήσεις στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, υπό  

την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου. 

 

 

Β.   Διαβιβάζει την αίτηση της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ.πρωτ. 52/502/10-09-2020 

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου προκειμένου να εισηγηθεί προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει την τελική απόφαση για το έργο με τίτλο 

«MYKONOS VILLAGE-  Κατάστημα DIOR» στη Χώρα Μυκόνου. 

    

  

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

  

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2020.  

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  

         

 Ακριβές αντίγραφο                               

Μύκονος, 16/09/2020                                 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                     

                 

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς  

 


