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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: 116/2020

                     
 
 

 

 

 

 

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 της 

συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το 

Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τον 

τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης.  
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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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δ.Σ.  την υπ’ αριθ. 18717/17-12-2020 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως 

κάτωθι: 
 

 

 

Θέμα: «Εισήγηση για την έγκριση της συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου 

με το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης»  

 

Σχετ. 

1. Η Επιστολή της Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Έλενας Ράπτη προς το Δήμο 

Μυκόνου αναφορικά με τη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021 και την πρόταση συνεργασίας. 
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2. Το Σύμφωνο Συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Μυκόνου και το Τμήμα 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Μυκόνου και την κ. 

Έλενα Ράπτη Βουλευτή, Α’ Θεσσαλονίκης, Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο της 

καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ (2013-2016) και Συνεργάτη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για την Πρόληψη της 

Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης στην Ελλάδα σας παραθέτω τα κάτωθι. 

 

Το πρόγραμμα «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» (2010-2015) και η «Στρατηγική για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού 2016-2021» αποτελούν πρωτοβουλίες του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης και απαρτίζονται από μια σειρά εργαλείων και δράσεων με 

επίκεντρο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου των κοινωνιών σε 

όλη την Ευρώπη. 

Απώτερος στόχος των πρωτοβουλιών είναι ο τερματισμός της σεξουαλικής 

κακοποίησης των παιδιών σε κάθε τοπική κοινωνία. Στην Ελλάδα, η 

συγκεκριμένη καμπάνια ξεκίνησε το 2010 και συνεχίστηκε πιο ενεργά από το 

2013 με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας 

έχοντας ως αρμόδια Συντονίστρια / Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο τη Βουλευτή Α’ 

Θεσσαλονίκης κ. Έλενα Ράπτη. Η ίδια μάλιστα, είχε παρευρεθεί στη Μύκονο 

ως ομιλήτρια σε εκδήλωση με θέμα «Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης» των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Σύγχρονη Παιδεία», τον Ιούνιο 

του 2016, όπου παρουσίασε πλήρως το πρόγραμμα, τα εργαλεία και τους 

στόχους της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ».  

Αξίζει να σημειωθεί, πως  καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ετών τα μηνύματα 

της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» έχουν βρει τεράστια απήχηση σε ολόκληρη 

την Ελλάδα, με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και συνεργασίες με 

θεσμικούς και πολιτειακούς παράγοντες, πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανίσεις 

και διανομή χιλιάδων αντιτύπων ενημερωτικού υλικού. 

 Ειδικότερα, ενημερωτικά εργαλεία που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα 

είναι τα ακόλουθα: 
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1. Τηλεοπτικό σποτ «Κίκο και το χέρι» 

2. Παιδικό βιβλίο «Η Κίκο και το Χέρι» για παιδιά ηλικίας 4 ως 7 ετών και η 

μετατροπή του βιβλίου σε κώδικα - γραφή Μπράιγ με πρωτοβουλία του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

3. Έντυπο «Ο κανόνας των εσωρούχων» για γονείς, κηδεμόνες και 

εκπαιδευτικούς 

4. Έντυπο «7 Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας»  

5. Βίντεο και ενημερωτικό έντυπο «Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι»  

6. Η ελληνικής παραγωγής ιστορίες κινουμένων σχεδίων «Το Μυστικό της 

Νίκης» και «Το Μυστικό της Νίκης 2 - Η περιπέτεια του Βίκτωρα», όπου 

μέσα από αυτές περνούν όλα τα μηνύματα της καμπάνιας σε γονείς, 

εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε παιδιά, με τρόπο οπτικοακουστικό, 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό, συμβάλλοντας πολύ ουσιαστικά στην 

ευαισθητοποίηση όλων και εν τέλει στην προστασία των παιδιών. Και οι δύο 

ιστορίες κινουμένων σχεδίων έχουν λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και τη θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αποτελέσουν 

συμπληρωματικό υλικό προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο 

ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα σεξουαλικής 

κακοποίησης.(Έγκριση για το «Μυστικό της Νίκης»: υπ’ αριθμόν 34/16-06-

2015 πρακτικό του ΙΕΠ - Έγκριση για την «Περιπέτεια του Βίκτωρα»: υπ’ 

αριθμόν 11/27-02-2020 πρακτικό του ΙΕΠ). 

Τον Ιούλιο του 2020 υπογράφθηκε σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ 

του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (δια της επικεφαλής του Τμήματος κας Regina 

Jensdottir) και του Υπουργείου Παιδείας (δια της Υφυπουργού Σοφίας 

Ζαχαράκη) για τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων της καμπάνιας μέσα από 

τη χρήση του ενημερωτικού υλικού του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η υπογραφή 

του συμφώνου αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνεργασία της Ελλάδας με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης για την ακόμα αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

νοσηρού φαινομένου της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. 

Επίσης, τον Σεπτέμβριο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης με τίτλο 
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«Ο κανόνας των Εσωρούχων». Το πρόγραμμα αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο 

της πιλοτικής δράσης του Υπουργείου Παιδείας και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» που έχει ως γενικό 

σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (δεξιότητες 21ου αιώνα), στον 

θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα» - Ευ ζην - Μαθήματα ζωής και Αγωγής Υγείας. 

Η έγκριση αυτή αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της καμπάνιας «ΕΝΑ στα 

ΠΕΝΤΕ», καθώς το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιείται πιλοτικά σε όλα τα 

πειραματικά και πρότυπα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της χώρας. 

Επιπλέον, τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε για το σχολικό έτος 

2020-2021 την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού 

υλικού με τίτλο «Ο Κανόνας των Εσωρούχων». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 

όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας (τάξεις Α’, Β’ Γ’ και Δ’).  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, θεωρεί πως ένας από τους καλύτερους τρόπους 

διάδοσης των μηνυμάτων για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης στην κοινωνία είναι μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση και δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους Δήμους, προκειμένου τα μηνύματα 

να φτάσουν στους πολίτες άμεσα και αποτελεσματικά. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης με 

τις Περιφέρειες, έχει υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Στερεάς 

Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με στόχο τη 

δρομολόγηση από κοινού ενεργειών και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε νομούς των Περιφερειών αυτών. Ενώ 

μέσα στο προσεχές διάστημα και άλλες Περιφέρειες που έχουν δείξει 

ενδιαφέρον θα προχωρήσουν στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνεται η συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με 

το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

της τοπικής κοινωνίας του νησιού για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης, καθώς και τη συμμετοχή του Δήμου μας σε δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου 

Μυκόνου με το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού (Children’s Rights Division) 

του Συμβουλίου της Ευρώπης και την κ. Έλενα Ράπτη με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 

1. Την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

2. Τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με το Δήμο ή με συλλόγους 

γονέων και κηδεμόνων δημοτικών σχολείων  προκειμένου τα μηνύματα να 

φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

3. Τη διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων για την αποφυγή συνωστισμού. 

4. Την διοργάνωση διαδικτυακών ομιλιών. 

5. Την αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού της καμπάνιας (έντυπου και 

ηλεκτρονικού) προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στους δημότες μας. 

 
 

                                                                  Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 

                                                                    Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 

 

 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α. Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Μυκόνου με το Τμήμα Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (Children’s Rights Division) του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Βουλευτή 

κα Έλενα Ράπτη με τους ακόλουθους τρόπους: 

 

• Την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

• Τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με το Δήμο ή με συλλόγους 

γονέων και κηδεμόνων δημοτικών σχολείων  προκειμένου τα μηνύματα να 

φτάσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Τη διοργάνωση υπαίθριων εκδηλώσεων για την αποφυγή συνωστισμού. 

• Την διοργάνωση διαδικτυακών ομιλιών. 

• Την αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού της καμπάνιας (έντυπου και 

ηλεκτρονικού) προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στους δημότες μας. 

 

           

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

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 116/2020. 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

 

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 
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                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

                                                      ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                                                      ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                      ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                      ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

     Ακριβές αντίγραφο 

   Μύκονος, 23/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

   Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


