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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 10/06-04-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2021         
 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 06η του μηνός Απριλίου του έτους 

2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση  

η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e-presense, μετά την 

από 02/04/2021 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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αποχώρησε στο 5ο θέμα) 

7. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 

Απόντες: 

(ουδείς) 

  

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, το 

παρακάτω Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου, σχετικά με την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». το οποίο έχει ως εξής: 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    Περί έγκρισης Πρακτικού 2 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου σχετικά με την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

• «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ» 

• Δαπάνης 572.580,64 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
• Εκτιμώμενης αξίας 710.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

•  

• Η Επιτροπή Διαγωνισμού του θέματος, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 218/2020 
(ΑΔΑ:6ΨΕ1ΩΚΚ-ΚΣΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου, ως επιτροπή διενέργειας του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που έλαβε τον αριθμό 94945 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση προκειμένου να εξετάσει τις διευκρινήσεις που υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς 
Φορείς προς αιτιολόγηση των προσφορών τους  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής έλαβαν μέρος: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Ευαγγελία Χατζηνάκη 
ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Υπάλληλος Δήμου 
Μυκόνου, ως Τακτικό μέλος και Πρόεδρος 

2 Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπάλληλος Δήμου 
Μυκόνου, ως Τακτικό μέλος 

3 
Ευγενία 

Παπαδοπούλου 

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπάλληλος Δήμου 
Μυκόνου, ως Αναπληρωματικό μέλος 

 

Με την υπ.αρ.28/2021 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το από 02/02/2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
ανέβαλε τη λήψη Απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, έως την υποβολή 
επεξηγήσεων για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές από τις εταιρείες: 

1. ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.  
2. Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε.  
3. MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
4. ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
5. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

• Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της Διακήρυξης και την κείμενη νομοθεσία, 
παρατήρησε τα εξής: 

Σύμφωνα με το Άρθρο 88 του Νόμου 4412/2016 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές: 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα 
αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.  

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παρ.1 μπορεί να αφορούν ιδίως:  
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α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας 
παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 
προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την 
εκτέλεση του έργου, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 
προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 σύμφωνα με την 
παρ.2 του άρθρου 89 (διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
&εργατικής νομοθεσίας), 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 (Υπεργολαβία), 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με 
την παρ.1 του άρθρου 89. 

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με 
τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα 
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του 
κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην 
παρ.2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ.2 του άρθρου 18 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 91 του Νόμου 4412/2016 Λόγοι απόρριψης προσφορών: 

1. Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104   (ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ) ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των 
απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι 
αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

Α/Α 
Αριθμός 

προσφοράς 
συστήματος 

Οικονομικός Φορέας 
Μέση 

ποσοστιαία 
έκπτωση 

παρατηρήσεις 

1 180341 
ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. 
"MSKAT CIVIL WORKS" 

45,10 % 
δεν κατέθεσε 
διευκρινήσεις 

2 181411 Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε. με δ.τ. «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» 32,16 % 
Αποδεκτή 
προσφορά 

3 181328 
MA CON STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

31,52 % 
Αποδεκτή 
προσφορά 

4 181356 
ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

26,58 % 
δεν κατέθεσε 
διευκρινήσεις 

5 181144 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 

26,00 % 
Αποδεκτή 
προσφορά 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art89_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art131
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art89_1
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art18_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art92
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, 
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου 73 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 
του άρθρου 95. 

η) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η 
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του 
ανταγωνιστικού διαλόγου, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή στη 
σύμπραξη καινοτομίας. 

 

• Με βάση τις απαντήσεις και εξετάζοντας λεπτομερώς την ανάλυση των προσφορών που έχουν 
υποβληθεί κρίνονται όλες οι τιμές ικανοποιητικές και οι προσφορές πραγματικές και μέσα στις τιμές της 
αγοράς. 

• Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

• εισηγείται 

• την απόρριψη των προσφορών των εταιριών «ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» 
και «ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι δεν κατατέθηκαν οι 
ζητούμενες διευκρινήσεις  

• και την ανάδειξη της εταιρείας  «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε.» , ως προσωρινό μειοδότη καθώς είναι 
η επόμενη στη σειρά μειοδοσίας με μέση έκπτωση 32,16 %. 

• Η προσφερόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 388.750,66 € 
(συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και 
αναθεώρησης)  πλέον ΦΠΑ. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σήμερα Τρίτη 30/03/2021, το παρόν πρακτικό 
υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλεται στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
 

 
 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art102
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art95_2_a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art95_2_b
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού: 
 
 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 

Ευαγγελία Χατζηνάκη 
Χημικός Μηχανικός 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ευγενία Παπαδοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

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 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  

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. ΔΙα/Γ.Π. οικ. 20651/2021 - ΦΕΚ 1308/Β/3-4-2021 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016 

   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 

Α.    Εγκρίνει  το από 02/02/2021 ανωτέρω Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαγωνισμών του 

Δήμου Μυκόνου, σχετικά με την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ». 

 

Β.    Απορρίπτει τις προφορές των παρακάτω εταιρειών:  

 

1) ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. 

 

2) ΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

         διότι δεν κατατέθηκαν οι ζητούμενες διευκρινήσεις 

 

Γ. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία «Φ 

ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. ΑΕ», καθώς είναι η επόμενη στη σειρά μειοδοσίας, με μέση έκπτωση 

32,16%.  

 

Δ.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
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Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ν. Γκέλος και Σπ. Αποστόλου 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2021. 

 

 

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 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

            Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 06/04/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                
        
 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


