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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 43/17-12-2021 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  264/2021         
 
 
 
 

Στη Μύκονο σήμερα την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 16/12/2021 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 (δικαιολ. απούσα) 
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία ενημέρωσε για το έκτακτο της 
συνεδρίασης (λόγω αναμονής έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
2021 και λόγω προγραμματισμένων αδειών του προσωπικού) και κάλεσε τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα, 
Εγκρίνει το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο 
Πρόεδρος. 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Περί έγκρισης 
αιτήματος για την προμήθεια 
αναμνηστικών δώρων Χριστουγέννων. 
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε., 

το υπ’ αριθ. 36006/15-12-2021 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου 

με ΑΔΑΜ: 21REQ009755974, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
Θ έ μ α : «Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων 

Χριστουγέννων». 

 

     Ο Δήμος Μυκόνου με στόχο την τήρηση του εθιμοτυπικού και στα πλαίσια των 

Δημοσίων σχέσεων, πρόκειται να προβεί  στην προμήθεια 300 αναμνηστικών 

δώρων Χριστουγέννων. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δαπάνης είναι 

4.757,88€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).  

       Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τη προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του ν. 

4782/2021  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 00-6433 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου 

του έτους 2021.  

     Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε τον Δήμαρχο Μυκόνου για την έγκριση 

της ως άνω δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσό 4.757,88€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) προκειμένου να ανατεθεί ακολούθως η 

προμήθεια. 

                                                      Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  της Δ/νσης Τεχνικών  

                                                     Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου 

 

                                                                                       Μιχαήλ Τσιμπλάκης                                                                              

                                                            Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 

Η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια  300 τεμαχίων πουγκί μικρό. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

ΠΟΥΓΚΙ   
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(Πουγκί  βελούδινο,  Γούρι,  βάση  από  plexi-glass  10mm  διάφανη,  κορδόνι  χρυσαφί, 

 πινακιδάκι  με  ευχές) 

Πουγκί  βελούδινο   

κορδόνι  χρυσαφί   

πινακιδάκι  χαραγμένο   

βάση  plexi - glass  διάφανη  10mm   

γούρι  με  κρόσι - χάραξη - ματάκι   

 (300 τεμάχια)   

 
 

 

      Μύκονος,   15-12-2021  

 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 (ΦΕΚ 5673Β΄) ΚΥΑ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.   Εγκρίνει δαπάνη ποσού 4.757,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) σε 

βάρος του ΚΑΕ 00-6433 του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου προκειμένου για 

την προμήθεια αναμνηστικών δώρων Χριστουγέννων, ως αναφέρεται στο αίτημα 

στο σκεπτικό της παρούσας. 
 
 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
    Δημήτριος Αθ. Μανταφούνης 
      Διοικητικός Υπάλληλος  

Θεωρήθηκε 
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  της Δ/νσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου 
 
 
 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 264/2021. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ  
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 17/12/2021                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


