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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 11/13-04-2021 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  83/2021         
 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η 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 09/04/2021 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. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

7. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, αναπλ. μέλος 

 

Απόντες: 

(ουδείς) 

  

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

εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, το υπ’ 

αριθ. 6315/06-04-2021 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου με ΑΔΑΜ: 

21REQ008446996, για τον καθαρισμό παραλιών του Δήμου Μυκόνου, το οποίο έχει, ως 

εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

 

Η υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τις εργασίες καθαρισμού των παραλιών του Δήμου 

Μυκόνου. Ο καθαρισμός των ακτών θα γίνει με ειδικά μηχανήματα- οχήματα 

(ακτοκαθαριστές) αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα με μεγάλη ιπποδύναμη σε βάθος μέχρι 

20 εκατοστών προκειμένου να γίνει συλλογή σκουπιδιών (παλιά αντικείμενα, ξύλα 

πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά και οτιδήποτε άλλο έχει βγάλει η θάλασσα, έχουν πετάξει οι 

άνθρωποι) που υποβαθμίζει την παραλία που χρησιμοποιούν οι λουόμενοι. 

 

Τη διαμόρφωση και τον καθαρισμό των σημείων όπου εισέρχονται χείμαρροι και μικρά 

ρέματα στην ακτογραμμή οι οποίοι μετά από έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν από το 

εσωτερικό φερτά υλικά, ξύλα, πέτρες και συσσωρεύονται γύρω από την ακτή ή εισέρχονται 

στη θάλασσα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης αιτήματος για 

τον καθαρισμό παραλιών του Δήμου 

Μυκόνου. 
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Τα απορρίμματα (σκουπίδια) που περιλαμβάνουν παλιά αντικείμενα- πλαστικά- χαρτιά- 

γυαλιά θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται με τα 

απορριμματοφόρα του Δήμου Μυκόνου. Τα μπάζα ή φερτά υλικά ή μεγάλα τεμάχια ξύλων 

θα συγκεντρώνονται σε σημεία και θα απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου Μυκόνου. 

Ειδικότερα θα γίνονται εργασίες: 

• Καθαρισμός των προϊόντων αναμόχλευσης  

• Απομάκρυνση απορριμμάτων (παλιά αντικείμενα- πλαστικά- χαρτιά- γυαλιά) μέσω 

των κάδων της καθαριότητας και των μπάζων ή φερτών υλικών ή μεγάλων τεμαχίων 

ξύλων με μέσα της διεύθυνσης πρασίνου σε σημεία που θα ορίσει ο Δήμος 

• Ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση των ακτών. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε τον Δήμαρχο Μυκόνου για την έγκριση της ως άνω 

δαπάνης ύψους 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και την διάθεση της 

πίστωσης από τον διαθέσιμο κωδικό του προϋπολογισμού ΚΑ: 20-6277.0001 για την 

ανωτέρω υπηρεσία (CPV:90680000-7), προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση. 

 

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Μυκόνου 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

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 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει  την δαπάνη για τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου Μυκόνου, ποσού 

24.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6277.0001 του Π/Υ έτους 2021 

 

Β.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

                 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 83/2021. 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
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                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

          

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 13/04/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                
        
 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                              

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 


