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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 39/28-09-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 140/2020         
 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου 

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

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

presense, μετά την από 24/09/2020 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 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ το από 

16/09/2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου, το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης Πρακτικού 2 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 

απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 

χωρητικότητας 16m3». 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 

 
Στη Μύκονο, σήμερα 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ, 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 οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 

Συστήματος 95086  Ηλεκτρονικού Διεθνούς 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  

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος 95086.  

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης είχε ορισθεί ως :  

1. 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 πμ., 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.…». 

 

Με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών  

συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, και το οποίο εγκρίθηκε με την 

με αρ. 122/2020 ΑΟΕ,  έγινε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού η προσφορά της 

εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

 

Οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν με αποστολή μηνύματος μέσω της πλατφόρμας επικοινωνίας 

του ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών τους.  

 

Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:30πμ η Επιτροπή Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής  προσφοράς 

και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια ενός εκ των μελών της, (όνομα 

χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

95086 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 

«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, οικονομική 

προσφορά από τον  παρακάτω διαγωνιζόμενο.  
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών.  

 
Στη συνέχεια ένα εκ των μελών της Επιτροπής καταχώρησε σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήρια του, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό  

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί  η οικονομική  προσφορά του ως άνω 

διαγωνιζόμενου.  

 
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), 

η προσφορά  αποσφραγίσθηκε  και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος 

«Οικονομική Προσφορά» με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο της. 

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προσφορές είχαν ως εξής: 

 

Προμηθευτής  Προσφορά  Κατάσταση  

Σύνολο προσφοράς 
για Διαγωνισμό (EUR)  

Χρόνος τιμής 
προσφοράς 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

184437 Ενεργός 
160.000,00 

 
03/08/2020 10:59:51 

 

Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο της  προσφοράς η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτή 

περιελάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης και  τα σχετικά 

επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα 

και έχει, αναλυτικά, ως εξής: 

Τίτλος Εμπιστευτικό Κατηγορία  

Τελευταία 
ενημέρωση  Ενημέρωση Διαγραφή 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_s.pdf 

 Από προμηθευτή: 
Οικονομική Προσφορά 03/08/2020 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ s  

Από προμηθευτή: 
Οικονομική Προσφορά 03/08/2020   

 

 
 Κατά τα ως άνω η  επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 9606/15-07-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την  υποβληθείσα προσφορά  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. το από 07-08-2020 Πρακτικό 1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών / 

τεχνικής προσφοράς,  

5. την υπ’ αριθ. 122/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 
Την ανάδειξη της εταιρείας ««ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» ως προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3», η οποία προσέφερε το ποσό των 160.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

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

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!psl1t0edyE1MMREuQ1V.tw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=1130972777&oapc=15&oas=YQDEIgSx8m1qIxGE02W6cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!tVeoBG-NBvNguX9.amM8TQ%7D&bid_number=%7B!!rJEkoahfSTOlkN.YxSDdTw%7D&_ti=991001909&oapc=7&oas=sODOV9Vm-B9Y7xpmFFghYQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!nZQqXZ9L9KxRk22v18z0nw%7D&bid_number=%7B!!hIrJ2SauD.EMTColUV0gGA%7D&_ti=1631367722&oapc=9&oas=3TI6M59EJH-z2CYMXlBgGg..
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                       1. Τσιμπλάκης Μιχαήλ 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη         

 

            2. Μανταφούνης Δημήτριος 

 
 

 

 

 

 

 

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 άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

4. Τις διατάξεις του το ΦΕΚ 3927/Β΄/14-09-2020 που αφορά στην επιβολή των μέτρων 

της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχ/σεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15/09/2020 έως και 30/09/2020 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19. 

5. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Εγκρίνει στο σύνολο του το από 16/09/2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών 

του Δήμου Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού 

Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου 

οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3». 

 

 

Β. Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία 

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 

οποία προσέφερε το ποσό των 160.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.  

 

 

Γ.   Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
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Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2020. 

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, 30/09/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


