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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 32/29-09-2021 έκτακτης δια περιφοράς συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200/2021         

 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μετά την από 
28/09/2021 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 τα έξι (6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 
3. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 
Απόντες:  

1. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ (αδικαιολ. απούσα) 
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού είχε ήδη ενημερώσει από την αποστολή της πρόσκλησης τα μέλη 
για το έκτακτο της συνεδρίασης (καταληκτικές ημερομηνίες), και αφού διαπίστωσε 
την νόμιμη απαρτία, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το έκτακτο της σημερινής δια 
περιφοράς συνεδρίασης. 
 
Η Ο.Ε λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση του Προέδρου,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα, 
 

Εγκρίνει την έκτακτη συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   «Περί εξουσιοδότησης σε 
δικηγόρο για την παράσταση για 
λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου ενώπιον 
του ΣτΕ κατά την εκδίκαση της με 
Ε721/2021 αιτήσεως ακυρώσεως που θα 
συζητηθεί την 6/10/2021 και σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο αυτής» 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και κάλεσε τα μέλη 

να αποφασίσουν σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όσον αφορά την 

εξουσιοδότηση δικηγόρου για την παράσταση τής για λογαριασμό του Δήμου στην 

εκδίκαση ενώπιων του ΣτΕ της με Ε721/2021 αιτήσεως ακυρώσεως που έχει 

προσδιορισθεί να συζητηθεί στις 6.10.2021, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

αυτής, η οποία αίτηση ακυρώσεως στρέφεται κατά της από 4.2.2021 και με αρ.3122.2-

06/9294/2021 αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 

θέμα «Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή Καλό Λιβάδι, ν. 

Μυκόνου, Π.Ε. Μυκόνου, Π. Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της εταιρίας με την 

επωνυμία «ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

 
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. 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  
3. Τις υπ’ αριθ. 108/12-04-2021 & 109/12-04-2021 αποφάσεις Δημάρχου, με τις 

οποίες τροποποιεί τις υπ’ αριθμ. 243/2020 και 108/2021 προηγούμενες 
αποφάσεις ορισμού Αντιδημάρχων στο Δήμο Μυκόνου και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων. 

4. Την με αρ. πρωτ.: 69472/24-09-2021 643η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Σύγκληση και 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

5. Την υπ’ αριθ. 68/2021 προηγούμενη απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Περί της 
ανάθεσης σε δικηγόρο 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». 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 
Α.  Εξουσιοδοτεί την Δικηγόρο Αθηνών, Παναγοπούλου Μαργαρίτα του Γεωργίου, 
κάτοικο Αθηνών, οδός Ηροδότου 17, ΑΜ ΔΣΑ 33498 όπως παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Μυκόνου ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά την εκδίκαση της με Ε721/2021 αιτήσεως ακυρώσεως που έχει 
προσδιορισθεί να συζητηθεί στις 6.10.2021, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
αυτής, με Εισηγήτρια την Πάρεδρο κ. Θεοδωρικάκου και η οποία αίτηση 
ακυρώσεως στρέφεται κατά της από 4.2.2021 και με αρ.3122.2-06/9294/2021 
αποφάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή Καλό Λιβάδι, ν. Μυκόνου, 
Π.Ε. Μυκόνου, Π. Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΧΡΥΣΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΙΚΕ». 
Περαιτέρω, εγκρίνει την άσκηση της με Ε721/2021 αιτήσεως ακυρώσεως και 
οιασδήποτε πράξεως της προδικασίας ενήργησε ή θα ενεργήσει η ως άνω δικηγόρος. 
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Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2021. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                     ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 29/09/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


