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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 08/22-03-2021 τακτικής συνεδριάσεως  
της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2021         
 
 

 
 
Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 
συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-
presense, μετά την από 18/03/2021 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ : 
 
Α.    Το υπ’ αριθ. 5382/22-03-2021 αίτημα Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 (Κ.Α. 00-6443) 
  
Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι φετινές εκδηλώσεις οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν την 25η Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη, περιλαμβάνουν τέλεση 
δοξολογιών, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και 
καταθέσεις στεφάνων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για 
λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 
 
Ο Δήμος Μυκόνου, λοιπόν, πρέπει να προβεί στην έγκριση των δαπανών που αφορούν 
αποκλειστικά στην προμήθεια 6 δάφνινων στεφάνων για τις προβλεπόμενες καταθέσεις την 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   «Περί έγκρισης κάλυψης 
προαιρετικών δαπανών για τον εορτασμό 
της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου».           
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25η Μαρτίου από την Δημοτική Αρχή στην Δημοτ. Κοινότητα Άνω Μεράς και στην έδρα του 
Δήμου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει του άρθρου 158 παρ 3 (α) του ν.3463/2006 και της (περίπτ.ε 
παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του 
Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 
203 Ν.4555/18),  αιτούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου την έγκριση 
της παραπάνω δαπάνης συνολικού ποσού 300,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6443.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.   Το υπ’ αριθ. 5365/22-03-2021 αίτημα Δημάρχου, με ΑΔΑΜ: 21REQ008316279, το οποίο 
έχει ως εξής: 
 
 
 
 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (ΚΑ: 00-6443) 

   

. 

Στη φετινή διοργάνωση (2021) του εορτασμού για την Εθνική Επέτειο της 25ης 

Μαρτίου, στο γενικότερο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Εθνική 

Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Μυκόνου προτίθεται να φωτίσει την πρόσοψη του 

Δημαρχιακού Κτιρίου στο Γιαλό της Μυκόνου χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και 

δημιουργική αισθητική. 

Ήτοι, στην πρόσοψη θα προβληθεί με ψηφιακό τρόπο και σε υψηλή ανάλυση η Σημαία 

του Ελληνικού Έθνους. Η προβολή θα είναι έγχρωμη και θα επαναλαμβάνεται καθημερινά και 

για πέντε (5) ημέρες, από τις πρώτες απογευματινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ενέργεια 

αυτή ανάμεσα σε άλλες θα εκφράσει το εθνικό αίσθημα των κατοίκων της Μυκόνου, καθώς 

και θα αποδώσει τον ελάχιστο φόρο τιμής στα πρόσωπα και στους αγώνες που έκαναν για την 

Εθνική Παλιγγενεσία. 

                        Κατόπιν των ανωτέρω, και δυνάμει του άρθρου 158 παρ 3 (α) και (δ) του 

ν.3463/2006 και της (περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του 

Ν.4625/19) (παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18),  αιτούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μυκόνου την έγκριση της παραπάνω δαπάνης συνολικού ποσού 5.034,00 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.  

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου 
 

 
 

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ     ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1 x Laser Projector , 12.000 

ansi lumens , Contrast 

250000:1 + lens +backup 

projector 

1 x Media Server Hippotizer 

HD, 1920 X 1080 

1 x Πίνακας παροχής 32 A + 

απαραίτητη καλωδίωση  

4 x Τρασσα χωροδικτύωμα 

και όλα τα απαραίτητα 

παρελκόμενα και αναλώσιμα. 

3 x Τεχνικοί για την 

εγκατάσταση και 1 κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης 

4.059,68€ 974,32€ 5.034,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.034,00€ 

 

          Ο Δήμος Μυκόνου, αναλυτικότερα, προτίθεται να αναθέσει την ως άνω υπηρεσία 

συνολικού κόστους 5.034,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την έγχρωμη 

προβολή φωτεινού ολογράμματος της ελληνικής σημαίας κατά τις ημέρες Τετάρτη 24/03/2021, 

Πέμπτη 25/03/2021, Παρασκευή 26/03/2021, Σάββατο 27/03/2021 και Κυριακή 28/03/2021. 

Η μεταφορά, η εγκατάσταση και η απεγκατάσταση των απαιτούμενων συσκευών και του 

λοιπού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα 

μεταφοράς, εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο 

ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό την Τρίτη 23/03/2021, να φροντίσει για την 

καλή λειτουργία του σε κάθε μια από τις 5 επόμενες ημέρες και να τον αφαιρέσει την Δευτέρα 

29/03/2021. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο ή σε 

τρίτους που προκαλείται κατά την διάρκεια των εργασιών μεταφοράς, τοποθέτησης, παροχής 

της υπηρεσίας και απεγκατάστασης του εξοπλισμού στον Γιαλό Μυκόνου, βαρύνεται 

αποκλειστικά ο ανάδοχος. 

                                                               

 

 

                                                                  Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 

 

 

                                                                    Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ     ΑΞΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1 x Laser Projector , 12.000 

ansi lumens , Contrast 

250000:1 + lens +backup 

projector 

 1 x Media Server Hippotizer 

HD, 1920 X 1080 

1 x Πίνακας παροχής 32 A + 

απαραίτητη καλωδίωση  

4 x Τρασσα χωροδικτύωμα 

και όλα τα απαραίτητα 

παρελκόμενα και αναλώσιμα. 

3 x Τεχνικοί για την 

εγκατάσταση και 1 κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης 

€ € € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  € 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ….…./……../2021 

 

 

 

                                                                              Ο     ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από́ διαλογική́ συζήτηση, αφού́ 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 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 
197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019). 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
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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 αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805/03-03-2021 (ΦΕΚ 843/Β΄/03-03-2021) 
6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
 

Α.    Εγκρίνει  τη δαπάνη συνολικού ποσού 300,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του 
Προϋπολογισμού έτους 20021 για την αγορά έξι (6) δάφνινων στεφάνων για τον εορτασμό 
της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.  
 
 
Β.    Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.034,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του 
Προϋπολογισμού έτους 20021 για τον φωτισμό του Δημοτικού καταστήματος με την 
Ελληνική Σημαία με ψηφιακό τρόπο, ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης 
Μαρτίου αλλά και της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. 
 
 
 
Γ.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
                 
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2021. 
 
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                     ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      
 
 
 
 
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 22/03/2021                               
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
                
       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 


