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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  08/22-03-2021 έκτακτης  

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 
(δια περιφοράς) 

 
 
ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2021                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκovo, σήμερα την 24η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. έως 18:30 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, δια περιφοράς, 
μέσου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου teri@mykonos.gr, το Δημοτικό Συμβούλιο, 
μετά την από 24/03/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Γεωργίου 
Ρουσουνέλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα 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 κατά την έναρξη, επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν τα εικοσιένα (18) μέλη, ως κάτωθι:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:         
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος 
 
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» 
 

12. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 
26/2021 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας, 
περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για το 
δικαστικό χειρισμό της ασκήσεως ένδικων 
μέσων ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της 
υπ’ αριθ. 3122.2-06/9294/2021/04-02-2021 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής για την τοποθέτηση 
πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή 
«Καλό Λιβάδι» Μυκόνου». 
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13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
14. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

15. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
16. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
17. KAMMH ANNA του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
18. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 
 

1. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(αδικαιολ. απών) 

3. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

4. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

6. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ) 

7. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 

8. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (δικαιολ. απών) 

9. ΛΟÏΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αδικαιολ. απών) 

 
Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, ενώ δεν συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Μεράς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μυκονίων, αν και 
κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Διαπιστωμένης της νόμιμης απαρτίας η έναρξη της συνεδρίασης ξεκίνησε με την ψηφοφορία 
των μελών για το έκτακτο της συνεδρίασης και για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, εφόσον είχαν τεθεί υπόψη των μελών του συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τα εξής: 
 
α) η υπ’ αριθ. 26/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 
αναφορικά με το θέμα 
β) η με αριθ. 243/24-03-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται 
δαπάνη και διατίθεται πίστωση ποσού 4.340,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6111του Π/Υ έτους 
2021 
γ) η υπ’ αριθ. 4859/11-03-2021 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει, ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για την λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής 
δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της ασκήσεως ενδίκων μέσων ενώπιων του 
Συμβουλίου της Επικράτειας για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 3122.2-06/9294/2021/04-
02-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής (ΑΔΑ: 
ΨΩΟΡ4653ΠΩ- ΙΟ2) για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή 
«Καλό Λιβάδι» ν. Μυκόνου για λογαριασμό της εταιρείας «ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΙΚΕ»». 
 
Σχετ:1. Η υπ’ αριθ. 45/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 
        2. Την εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Μυκόνου 
        3. Η υπ’ αριθ. 71/2021 απόφαση του ΔΣ Μυκόνου περί αρνητικής γνωμοδοτήσεως          
(ΑΔΑ: Ρ7Μ2ΩΚΚ-Ν6Ζ) 
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Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αρνητικής γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μυκόνου αναφορικά με την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Καλό 
Λιβάδι» ν. Μυκόνου για λογαριασμό της εταιρείας «ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ», 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 3122.2-06/9294/2021/04-02-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία αποφασίστηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 
εμβαδού 72,79 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή «Καλό Λιβάδι» για την εποχιακή πρόσδεση 
σκαφών.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις υπ’ αριθ. 3122.2-06/51893/2020 και 3122.2-06/48264/2020 αποφάσεις του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες αφορούν στην τοποθέτηση 
δύο πλωτών εξεδρών στην θαλάσσια περιοχή Καλό Λιβάδι Μυκόνου. 

 
2. Την υπ’ αριθ. 87/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία με την οποία 

σύμφωνα το Δ.Σ. διαμαρτυρήθηκε για την μη συμμετοχή του Δήμου σε αποφάσεις 
τοποθέτησης πλωτής εξέδρας και συγκεκριμένα απαιτούσε την κατάργηση του 
άρθρου 27 του Ν. 4256/2014 3 και επαναφορά της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 
14 του Ν. 2971/2001 που προέβλεπε σύμφωνη γνώμη ΟΤΑ. 
 

3. Την υπ’ αριθ. 71/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία το Δ.Σ. 
ομόφωνα εγκρίνει τη μη χορήγηση τμήματος παραλίας για την εκμίσθωση θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής στην παραλία Καλό Λιβάδι Μυκόνου. 
 

4. Το γεγονός ότι παρατηρείται ανεξέλεγκτη τοποθέτηση πλωτών εξεδρών από ιδιώτες 
και επιχειρήσεις, καθώς και πλωτά συστήματα φύλαξης σκαφών. Αποτέλεσμα στο 
νησί μας έχουν κατασκευασθεί πλησίον της θάλασσας πληθώρα κατοικιών και έχουν 
τοποθετηθεί από τους ιδιώτες πλωτές εξέδρες για την καθημερινή πρόσδεση σκαφών 
τους, καταστρατηγώντας το σκοπό του νόμου, με συνέπεια η τοποθέτηση των 
πλωτών εξεδρών, να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών και αλλοίωσης 
του φυσικού κάλλους και της ακτογραμμής του νησιού. 
 

Ο Δήμος Μυκόνου δικαιολογεί κατ’ εξοχήν έννομο συμφέρον για την άσκηση ενδίκων 
μέσων (αίτηση ακύρωσης, ασφαλιστικά μέτρα) ενώπιων του ΣτΕ και σε συνέχεια της 
προηγούμενης αρνητικής γνωμοδότησής του για την τοποθέτηση της εν θέματι 
πλωτής εξέδρας. 
 
Επειδή το εν λόγω ζήτημα είναι ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει να διασφαλίσουμε 
τα συμφέροντα του Δήμου μας, ο χειρισμός της υποθέσεως απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία στο διοικητικό δίκαιο για την άσκηση των προβλεπόμενων 
βοηθημάτων και ένδικων μέσων ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
συνεπώς χρειάζεται ο δικαστικός χειρισμός να αναληφθεί από δικηγόρο με την 
αντίστοιχη εμπειρία. Επίσης, ενόψει της τουριστικής περιόδου το ζήτημα κρίνεται ως 
κατεπείγον. 
 
Ο ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ορίζει στο άρθρο 72 ότι: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη 
πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους 
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που 
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. 
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων (…) Με απόφαση της είναι 
δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού ανά 
υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 
δήμου (…) Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ. (…)» 
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Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3463/2006 (Α΄ 114), ορίζει στο άρθρο 281, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
36 παρ. 7 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163), ότι:« 1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 
διορίζονται από Δήμο (…) αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί 
Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά (…) 2. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση 
νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν 
εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με 
απόφαση του δημοτικού (…) συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων 
παραγράφων. (…)». 
 
Ο Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) ορίζει στο άρθρο 57 ότι: «1. Ο 
δικηγόρος δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, 
δικαστική ή εξώδικη (…) και στο άρθρο 58 ότι: «1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 
ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του (…) 2. Η συμφωνία αυτή 
περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής 
ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 3. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της 
δίκης και , σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και 
δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού. 
 
Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό ερμηνευόμενες, συνάγονται τα ακόλουθα: 
Η ανάθεση από Δήμο, στον οποίο υπηρετούν δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή, του 
δικαστικού ή εξώδικου χειρισμού υποθέσεων του σε εξωτερικό δικηγόρο είναι νόμιμη, 
υπό τη συνδρομή, σωρευτικός, των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) πρόκειται για 
υποθέσεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα για τα συμφέροντα του 
Δήμου, β) απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία και γ) αιτιολογημένη απόφαση 
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αναγκαιότητα ανάθεσης της 
υπόθεσης σε εξωτερικό δικηγόρο.  
 
Ειδικότερα, ένεκα του εξαιρετικού χαρακτήρα της ρύθμισης και της προσκαλούμενης 
δημοσιονομικής επίπτωσης, η απόφαση για την ανάθεση της εντολής απαιτείται να 
διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, με την οποία καταδεικνύεται τόσο η 
αδυναμία του δικηγόρου που υπηρετεί στον Δήμο με έμμισθη εντολή να χειριστεί την 
ανατιθέμενη υπόθεση, όσο και η ιδιαίτερη σοβαρότητα και δυσκολία της, το είδος των 
ειδικών γνώσεων που απαιτεί και επιβάλλουν τον χειρισμό της από δικηγόρο με 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, την οποία δεν διαθέτει ο υπηρετών δικηγόρος, 
αλλά, αντίθετα διαθέτει ο εντολοδόχος δικηγόρος, επιπλέον δε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της υπόθεσης που την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για τα 
συμφέροντα του Δήμου.  
 
Εξάλλου, σε τέτοια περίπτωση καταβάλλεται κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον 
εντολοδόχο δικηγόρο, αμοιβή που καθορίζεται, ως προς το ύψος της, με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο 
έλεγχος της τήρησης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, ως προς το 
αναγκαίο μέτρο δαπάνης, επιτρεπόμενης, και μετά την κατάργηση με τις ανωτέρω 
διατάξεις των κατώτατων ορίων δικηγορικών αμοιβών, της παρέκκλισης από τις 
αμοιβές που προβλέπονται από τον Κώδικα Δικηγόρων. 
   
Ενδεικτικά η ελάχιστη αμοιβή βάσει Κώδικα Δικηγόρων για: 
 
1. Σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως 
2. Παράσταση και υπόμνημα στην εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣτΕ 
3. Κατάθεση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων 
4. Υπόμνημα στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 
5. Παράσταση για την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 



 

5 

 

5  

 
            ανέρχεται περί του ποσού των 2.500 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών     
ΦΠΑ 24% και λοιπές κρατήσεις δικηγορικού συλλόγου και εισφορών που ο δικηγόρος καλείται 
να αποδώσει. Λόγω, όμως, της δυσκολίας του αντικειμένου, των ωρών απασχόλησης που 
χρειάζονται για τη μελέτη του φακέλου, την επεξεργασία και σύνθεση σημαντικών νομικών 
ζητημάτων και ανεύρεση πλημμελειών για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και εν 
γένει της σημαντικότητας της υποθέσεως και του κατεπειγόντως αυτής, προτείνω προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει συνολική αμοιβή για την ως άνω εντολή το ποσό των 
3.500 ευρώ συν 24% ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 4.340,00 ευρώ. 
 

 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
Έγινε διαλογική συζήτηση και μετά από τα πιο πάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε 
υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και: 
 
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 (άρθρο 65 παρ. 1) 
3) Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 -29η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 

6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4  
4) Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΝΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπόν συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοïού» 

5) Tην με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698 (ΦΕΚ 1076/Β΄/20-03-2021) ΚΥΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
Α.    Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 26/2021 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μυκόνου  
 
Β.    Καθορίζει αμοιβή δικηγόρου για το δικαστικό χειρισμό της ασκήσεως ένδικων μέσων 
ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της υπ’ αριθ. 3122.2-06/9294/2021/04-02-2021 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την τοποθέτηση πλωτής 
εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή «Καλό Λιβάδι» Μυκόνου, το ποσό των 4.340,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2021. 
 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ                                                   ΆΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 



 

6 

 

6  

 
          ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ 
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 

 
 

 
 
Ακριβές αντίγραφο 
Μύκονος, 24/03/2021 

               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

           
         
 
 
        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


