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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της  18/22-12-2020 τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 

μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 

 
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2020                     

 
 

 

 

 

 

 

Στη Μύκovo σήμερα τηv  22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 18/12/2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  

 

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 

επτά (27) μελών, δήλωσαν  παρόντα τα εικοσιπέντε (25) μέλη, ως κάτωθι:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ  

4. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

8. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

9. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

10. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

11. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    Περί έγκρισης 

σκοπιμότητας σύστασης 

Αναπτυξιακού Οργανισμού από το 

Δήμο, έγκριση της υποστήριξης της 

διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη 

ενέργεια, καθώς και τη διερεύνηση 

ενδεχόμενων συνεργασιών.  
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12. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

13. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

14. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

15. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

17. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

18. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

20. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ)  

21. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

22.  ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

23. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

24. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

25. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αδικαιολ.απών) 

2. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (αδικαιολ.απών) 

      

 

Παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κος Δ. Τζάνος,  ενώ δεν συμμετείχαν 

οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δ.Σ.  την υπ’ αριθ. 17947/08-12-2020 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως 

κάτωθι: 
 

 

ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού 
από το Δήμο, έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, καθώς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων 
συνεργασιών. 
 
 
Σχετ.:  
1. O  Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΦΕΚ 
1532/τ.Β’/2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
2. Τα άρθρα 2-8 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄/11-03-2020) «Στρατηγική 
Αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
3. Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄/11-03-2020). 
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4. Η Εγκύκλιος 200, με Α.Π.: 37260/16-06-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 
4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104)».   
 

Η πλέον πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχοντας λάβει 
υπόψη τις  εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τις 
επιτακτικές προκλήσεις της σημερινής μεταμνημονιακής εποχής,  εισήγαγε το 
θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να 
αποτελέσουν βασικά εργαλεία λειτουργίας των ΟΤΑ και «κεντρικούς μοχλούς 
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Συγκεκριμένα, οι 
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί – συμπράττοντας με τους ΟΤΑ – συμβάλλουν στην 
υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και έχουν ως σκοπό ιδίως την 
επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των 
ενώσεών τους (Συνδέσμων Δήμων και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, ΚΕΔΕ 
και ΕΝΠΕ), την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των 
Δήμων και των Περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την 
υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου 
ανάπτυξης. 
 
Στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ). Υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να κατέχουν την 
πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, στο μετοχικό κεφάλαιο είναι επίσης 
δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των Δικτύων και 
των Συνδέσμων Δήμων. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν επιχορηγούνται 
άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και άρα δεν 
επιδρούν στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 
 
Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα εκτελεστικά 
μέλη του Δ.Σ. να μην μπορούν να είναι αιρετοί εκπρόσωποι 
Δημοτικών/Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ, δηλαδή δεν 
μπορεί να είναι Δήμαρχοι/Περιφερειάρχες, Πρόεδροι 
Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού/Περιφερειακού 
Συμβούλου. Για την αποτελεσματική λειτουργία των Αναπτυξιακών 
Οργανισμών, ορίζεται η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών, αλλά και ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Το προσωπικό των Αναπτυξιακών Οργανισμών διακρίνεται σε τακτικό (βάσει 
ΚΕΥ και μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ) και έκτακτο (πρόσληψη υπό την εποπτεία 
του ΑΣΕΠ με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας). 
 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
(ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού, υπό τη μορφή μιας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο 
Αναπτυξιακός Οργανισμός, διέπεται από τις διατάξεις περί ΑΕ και διοικείται 
από διοικητικό συμβούλιο, με εκτελεστικά (όχι αιρετοί) και λοιπά μέλη, που 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Αναπτυξιακός 
Οργανισμός μπορεί: 

• Να αναλάβει την Τεχνική Υπηρεσία των επιχειρήσεων του Δήμου 

• Να αναλάβει τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε ένα 
ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων της τελευταίας, που μπορεί να κυμαίνεται 
από την ανάθεση, σύναψη, εποπτεία, επίβλεψη δημόσιων μελετών έως 
και την επίβλεψη των έργων 

• Να ωριμάσει έργα του Δήμου (σύνταξη και θεώρηση μελετών, 
αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων 
για τη συμμετοχή σε προγράμματα) 

• Να εκτελέσει έργα του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών 
κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και βιώσιμης ανάπτυξης 
(ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, κοινωνικές δράσεις, κλπ) 

• Να εκπονήσει μελέτες και να εκτελέσει λιμενικά έργα στη ζώνη λιμένα, 
καθώς και να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή,  

• Να υποστηρίξει το Δήμο με προσωπικό και τεχνικά μέσα, στην άσκηση 
όλων των αρμοδιοτήτων του 

• Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στο Δήμο για τη σύνταξη και υποβολή 
τεχνικών δελτίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

• Να εκπονήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 

• Να αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 

• Να συμβάλει στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας το 
τουριστικό προϊόν και συντείνοντας στην ενίσχυση του πρωτογενούς 
τομέα και της μεταποίησης 

 
Η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί σήμερα μια 
σημαντική ευκαιρία, ένα μοναδικό θεσμικό εργαλείο, που μπορεί να 
λειτουργήσει ως επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ως 
εχέγγυο για την κοινωνική συνοχή.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου αφενός ότι 
βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο που ολοκληρώνεται η 
προγραμματική περίοδος 2014-2020 και ξεκινά η επόμενη 2021-2027 και 
αφετέρου ότι ο Δήμος οφείλει άμεσα να αποκτήσει έναν μηχανισμό 
σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων, προκειμένου να 
ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς στις προκλήσεις που ανοίγονται 
μπροστά μας, οφείλουμε:   
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 να προβούμε σε διαβουλεύσεις για την εύρεση  συνεργατών δήμων -
μετόχων και τη διαμόρφωση των όρων συνεργασίας, 

 να διερευνήσουμε τη δυνατότητα καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 
και το ύψος αυτού, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου μας για το σκοπό αυτό,  

 να αναθέσουμε τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού και της σχετικής 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, 

 αφού έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω, πρέπει να ληφθεί απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η 
οποία θα αφορά πλέον την έγκριση του Καταστατικού, την έγκριση της 
Οικονομοτεχνικής Μελέτης και του μετοχικού κεφαλαίου.   

Συνεπώς, σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει 
άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες,  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Τη λήψη απόφασης αφενός περί της σκοπιμότητας σύστασης 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου και αφετέρου περί της ανάγκης 
διερεύνησης συνεργασιών με άλλους φορείς (κατά τα προβλεπόμενα στο 
Ν. 4674/2020), της σύνταξης σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού  και άλλων δήμων και τέλος της εκπόνησης 
οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας κατά τα προβλεπόμενα στο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.   

 
  

                                                                                  Ο  Δήμαρχος Μυκόνου 
                                                                                   Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

 

Το λόγο πήρε ο κος Χ. Βερώνης, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την νομοθεσία 

την οποία μελέτησε και κατέληξε ότι η σύσταση μιας τέτοιας εταιρείας μόνο 

προβλήματα θα δημιουργήσει και τεράστιες δαπάνες. Θα υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο 

οικονομικό αλλά και ως προς τη λειτουργία της ανωτέρω εταιρείας (μη εκπόνηση 

μελετών, πρόβλημα στην πρόσληψη προσωπικού κλπ). Ενημέρωσε ότι η παράταξή του 

δεν θα υπερψηφίσει το θέμα. 

 

 

Ο Δήμαρχος κος Κωνσταντίνος Κουκάς πήρε το λόγο και ανέφερε ότι σήμερα 

καλούμαστε να ψηφίσουμε τη σκοπιμότητα σύστασης μιας τέτοιας εταιρείας και την 

περαιτέρω διερεύνησή της και ότι  θα επανέλθει στο Δ.Σ. η ολοκληρωμένη πρόταση για 

τη σύστασή της. Πέραν αυτού όμως η νομοθεσία για τις αναπτυξιακές έγινες για να 

διευκολύνει τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ώστε να μπορούν ευκολότερα να 

λειτουργήσουν, δεδομένης της υποστελέχωσης, να εκπονήσουν μελέτες και να 

προχωρήσουν οι Δήμοι σε έργα. Η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί με το απολύτως 
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απαραίτητο προσωπικό, οι αρμοδιότητες του οποίου απορρέουν από τις οικείες 

διατάξεις. 
 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να γνωμοδοτήσουν σχετικά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ., μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – 

ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  

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

4. 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» 

5. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/ 06-11-2020) ΚΥΑ . 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 -24η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του 

ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1.  

7. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/ 05-12-2020) ΚΥΑ 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄) 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄)  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

 

Α. Εγκρίνει: 

 (i) τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου,  

 (ii) τη διερεύνηση συνεργασιών με άλλους φορείς (κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.    

 4674/2020),  

 (iii) τη σύνταξη σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού  και 

άλλων δήμων και  

 (iv) την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας κατά τα 

προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.   

 

           Β.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

 

 

Μειοψήφησαν οι κ.κ. Χ.Βερώνης, Α. Αγορογιάννης, Ν, Γκέλος, Μ. Χανιώτη, Σ. 

Αποστόλου, Α. Κουσαθανάς, Δ. Κοντιζάς, Λ. Παναγιωτακόπουλος, Ε. Γρυπάρη, Β. 

Νάζου. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2020. 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ                                              ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 

 

                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                           

                                                                   ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

                                                                   ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

                                                      ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

                                                      ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  

                                                                   ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

                                                      ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                      ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                      ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                      ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 

                                                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

                                                      ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                                                      ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                      ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                      ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

     Ακριβές αντίγραφο 

   Μύκονος, 23/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

   Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


