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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:  84/2021         
 

 

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ, το υπ’ 

αριθ. 6279/05-04-2021 αίτημα Δημάρχου, το οποίο έχει, ως εξής: 

 

Θέμα: «Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ενθύμιων γάμου που 

τελέστηκαν στο Δήμο Μυκόνου (ΚΑ: 00-6433)» 

 

Το πρωτογενές αίτημα αφορά την προμήθεια 150 τεμαχίων “Ενθύμιων Γάμου” στα 

ελληνικά και 200 τεμαχίων συσκευασίας συνολικού κόστους 2.015 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 

Το «Ενθύμιο Γάμου» είναι ένα μονόφυλλο Α3 (διάσταση 30 Χ 42 εκ.), το οποίο θα 

δίδεται στους εκάστοτε νεόνυμφους που τελούν τον γάμο τους στον Δήμο Μυκόνου. 

Θα περιλαμβάνει το προκαθορισμένο κείμενο (κείμενο τέλεσης πολιτικού γάμου Ν. 

1250/82) καθώς και τις ευχές του Δημάρχου όπως επίσης και χώρο για να 

συμπληρώνονται κάθε φορά η ημερομηνία και τα ονόματα των νεονύμφων.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης αιτήματος για 

την προμήθεια ενθύμιων γάμου που 

τελέστηκαν στο Δήμο Μυκόνου. 
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Προδιαγραφές: Μονόφυλλο 30 Χ 42 εκ., χαρτί πολυτελείας τύπου ‘ιριδίζον’, 

εκτύπωση 4-χρωμίας επί της Α’ όψης. Πολυτελής συσκευασία που αποτελείται από 

σκληρό κουτί, χρώματος μπλε με το λογότυπο του Δήμου Μυκόνου (λευκό) και 

φοδραρισμένο εσωτερικά με ιριδίζον υπόλευκο χαρτί. Το κουτί σφραγίζει με σατέν 

κορδέλα ώστε να μπορεί το ενθύμιο να μεταφέρεται χωρίς να τσαλακώνεται.  

 

   Προς αυτή την κατεύθυνση, αιτούμαστε την έγκριση της παραπάνω δαπάνης 

σύμφωνα με την παραγ. 3δ του αρθ. 158 του ν.3463/2006 και την διάθεση της 

πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6433 και (CPV:18530000-3) και παρακαλούμε την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση της σχετικής πρότασης ανάληψης 

δαπάνης.  

 

                                  
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

       ΠΡΟΪΟΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ       ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΘΥΜΙΟ ΓΑΜΟΥ         150           1,5 ΕΥΡΏ         

ΚΟΥΤΙ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ         200             7  ΕΥΡΩ  

                                            ΣΥΝΟΛΟ                                                         1.625  ΕΥΡΏ 

                                           ΦΠΑ 24%                                                       390  ΕΥΡΩ 

                                ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                         2.015  ΕΥΡΩ 

  
                                                                                            
 
                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                                                  
                                  
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ    

 

 

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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.    Εγκρίνει την δαπάνη, για την προμήθεια ενθύμιων γάμου, που τελέστηκαν στο Δήμο 

Μυκόνου, ποσού 2.015 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6433 του 

Π/Υ του έτους 2021. 

 

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

                 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2021. 

 

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 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

             

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 13/04/2021                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                
        
 
 
 
 

         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


