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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 19/24-05-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  111/2022         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά την από 20/05/2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής  κου 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. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
μελών της Ο.Ε  
 

1. Τεχνική έκθεση προς έγκριση, προκειμένου την υποβολή αίτησης στο 
Πράσινο Ταμείο για το έργο «Αισθητική αναβάθμισης όψεων κτιρίων Δήμου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Περί έγκρισης υποβολής 
πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη 
χρηματοδότηση του έργου «Αισθητική 
αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου 
Μυκόνου»  Υποέργο 1: Εργασίες 
αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου 
και κτιρίου Βοϊνοβιτς, Δήμου Μυκόνου 
και  Υποέργο 2: «Προμήθεια φωτιστικών 
για την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου 
Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου 
Μυκόνου». 

 



2 

 

Μυκόνου», Υποεργο 1: «Εργασίες αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου και 
κτιρίου Βοϊνοβιτς, Δήμου Μυκόνου», προϋπολογισμού 109.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαυξήσεων. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την πράξη με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση όψεων 
κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» και πιο συγκεκριμένα με το Υποέργο 1 αυτής που ονομάζεται 
«Εργασίες αναβάθμισης όψεων κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου 
Μυκόνου».  
Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων δύο κτιρίων του 

Δήμου Μυκόνου, τα οποία στην υφιστάμενη κατάσταση λειτουργούν από τις Υπηρεσίες και 

για τις ανάγκες του Δήμου. Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση των δύο κτιρίων 

(οικοδομική, αισθητική) και ο εκσυγχρονισμός τους από πλευράς ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. Παράλληλα με την αισθητική αναβάθμιση θα επιτευχθεί και η ανανέωση 

πολλών δομικών στοιχείων, καθώς από το πέρασμα του χρόνου, έχουν δημιουργηθεί 

εκτεταμένες φθορές σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες.  

Τα δύο κτίρια που προβλέπεται να αναβαθμιστούν μέσω των εργασιών που θα περιγραφούν 

παρακάτω είναι το κτίριο "του Μαύρου" και το κτίριο Βοϊνόβιτς. Τα δύο κτίρια απέχουν 

ελάχιστα μεταξύ τους και βρίσκονται στο κέντρο της Μυκόνου, νότια του παλιού λιμανιού 

επί του παραλιακού δρόμου.Τα κτίρια βρίσκονται σε εξέχουσα θέση και αποτελούν κομμάτι 

της εικόνας που αποκτά κάθε επισκέπτης του νησιού. 

Το Δημαρχείο (κτίριο Βοϊνόβιτς) είναι ένα κομψό, κλασικίζον διώροφο κτίριο του 1780 με 

κεραμοσκεπή που κατασκευάστηκε κατά την μετά τα Ορλωφικά περίοδο για να αποτελέσει 

την έδρα του Ρώσου Γενικού Πρόξενου του Αρχιπελάγους. Δίπλα του, το λιτό και 

επιβλητικό κτίριο "του Μαύρου" υπήρξε το πρώτο δημόσιο σχολείο της Μυκόνου, που 

χτίστηκε επί Όθωνα (1859) σε σχέδια του Βαυαρού μηχανικού Βάιλερ, με ευδιάκριτα τα 

ρομαντικά στοιχεία. Το κτίριο ενωνόταν με μια τοξωτή γέφυρα με το χώρο του μικρού ναού 

του Αγίου Νικολάου της Καδένας που βρισκόταν πάνω σε νησάκι. 

Στην παρακάτω αεροφωτογραφία παρουσιάζεται η ακριβής θέση των δύο κτιρίων 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα κτίρια του οικισμού. 
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Αεροφωτογραφία θέσης κτιρίων 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη 

κατάσταση των δύο κτιρίων. 

 
Κύριες όψεις των δύο κτιρίων δίπλα-δίπλα από απόσταση 

 
Κύρια όψη κτιρίου Βοϊνόβιτς 
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Όψη κάτω από τον ημιυπαίθριοκτιρίου Βοϊνόβιτς 

 
Κύρια όψη κτιρίου του Μαύρου 
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Πίσω όψη κτιρίου του Μαύρου 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν σχετίζονται κυρίως με την αισθητική αναβάθμιση των 

όψεων των δύο κτιρίων, καθώς από το πέρασμα του χρόνου έχουν φθαρεί οι επιφάνειες με 

τα επιχρίσματα, αλλά επίσης και οι ξύλινες επιφάνειες. Ξύλινες επιφάνειες συναντώνται στα 

κουφώματα των ανοιγμάτων, αλλά και στην κάτω πλευρά του ημιυπαίθριου χώρου στην 

κεντρική είσοδο του κτιρίου Βοϊνόβιτς. Επίσης θα εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού και 

οργάνωσης των καλωδίων και των δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών που παρατηρούνται σε 

διάφορα σημεία των όψεων. 

Η αισθητική αναβάθμιση των όψεων των δύο κτιρίων θα συνοδεύεται και από τον 

καθαρισμό από Η/Μ εγκαταστάσεις και δη καλωδιώσεις που έχουν τοποθετηθεί επί των 

όψεων αυθαίρετα και άναρχα. Ο καθαρισμός θα αφορά την αφαίρεση των καλωδιώσεων και 

την επανατοποθέτηση τους σε οργανωμένα κανάλια με ελαχιστοποίηση της εμφανούς 

παρέμβασης επί των όψεων, χωρίς σκάμματα επί των όψεων, πριν την τοποθέτηση του 

προβλεπόμενου νέου φωτισμού που προμηθεύεται με το Υποέργο 2 της ίδιας πράξης. 

Επίσης η στέγαση του κτιρίου Βοϊνόβιτς (βυζαντινή επικεράμωση) παρουσιάζει ελάχιστα 

προβλήματα χρήζοντα τοπικής συντήρησης και αποκατάστασης, τα οποία και θα λάβουν 

χώρα στα πλαίσια του έργου. 

Προτεινόμενες εργασίες 

Στο τμήμα αυτό της Τεχνικής Περιγραφής αναλύονται οι εργασίες που προβλέπεται να 

εκτελεσθούν στο έργο, σε συσχετισμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της 

εργολαβίας και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την πλήρη συντήρηση, αποκατάσταση και 

εκσυγχρονισμό των δύο κτιρίων που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς έγκριση από την Υπηρεσία τις φάσεις κατασκευής του 

έργου και τη μεθοδολογία κατασκευών σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες στη περιοχή 

του έργου κατά τη περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας. 

Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί όλα τα υλικά, για τα οποία προβλέπεται η προμήθειά τους στο 

Τιμολόγιο Μελέτης του Έργου και αυτά θα προσκομιστούν επιτόπου, θα είναι σύμφωνα με 
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τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και θα 

τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Οι προεργασίες, κυρίως καθαιρέσεις επιχρισμάτων, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους 

ακόλουθους γενικούς όρους της περιγραφής: 

• Θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

καταπτώσεων,την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων στο επιστημονικό και εργατοτεχνικό 

προσωπικό και σετρίτους και εν γένει ζημιών οποιασδήποτε φύσης. 

• Στο Εργοτάξιο θα υπάρχουν όλα τα αναγκαία όργανα, τα οποία θα είναι και σε 

πρώτηζήτηση από τον επιβλέποντα μηχανικό για τους ελέγχους. 

Στις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και 

μεταφορέςτων προϊόντων καθαιρέσεων. Οι μεταφορές των προϊόντων αυτών και οι 

σχετικέςφορτοεκφορτώσεις εκτελούνται με οποιαδήποτε μέσα και μεθόδους, που θα 

εξασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία μέσα στο Εργοτάξιο και την ασφάλεια των εργασιών. 

Ικριώματα θα κατασκευασθούν σε όλες τις εξωτερικές όψεις των κτιρίων και όπου αλλού 

είναι απαραίτητο, για την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και θα περιλαμβάνουν 

σκάφες προστασίας. 

Πριν την εφαρμογή των διαφόρων επιχρισμάτων, θα προηγηθούν οι κάθε είδους 

προεργασίες στεγάνωσης, Η/Μ εγκαταστάσεων και οι κάθε είδους τοποθετήσεις 

ψευτοκασών, κρυφών στηρίξεων κ.λπ. κατασκευών. Για τα επιχρίσματα θα 

χρησιμοποιηθούν είτε εργοταξιακά παρασκευαζόμενα κονιάματα, είτε έτοιμα κονιάματα, 

χωρίς ασβέστη, που θα προέρχονται από αναγνωρισμένο προμηθευτή, ο οποίος θα παρέχει 

τεχνική υποστήριξη με ειδικευμένους τεχνίτες επί τόπου του έργου. Θα επιχρισθούν όλες οι 

επιφάνειες νέων δομικών στοιχείων, όπως και οι επιφάνειες υφισταμένων δομικών 

στοιχείων, στις οποίες είτε για λόγους εξυγίανσης αποξηλώθηκε το υφιστάμενο επίχρισμα, 

είτε παρουσιάστηκαν φθορές. 

Σε σημεία όπου τα μορφολογικά στοιχεία των όψεων έχουν υποστεί φθορές, θα γίνει 

επισκευή με τραβηχτό επίχρισμα, κατά το πρότυπο του υφισταμένου στοιχείου. Η 

κατασκευή του τραβηχτού θα γίνεται σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο 

στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή από ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα. 

Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ενισχυτικό πρόσφυσης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή. ∆ιακοπή της συνέχειας (αρμοί) των τραβηχτών επιχρισμάτων δεν 

επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης 

κλπ των τραβηχτών επιχρισμάτων, καθώς και τα μερεμετίσματα, τα οποία πιθανόν να 

απαιτηθούν. 

Επίσης πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης νέων επιχρισμάτων προβλέπεται η καθαίρεση 

των υφιστάμενων σαθρών και κατεστραμμένων, ώστε να είναι βέλτιστη η εφαρμογή των 

νέων. Η ακριβής υπόδειξη των σημείων που χρήζουν αντικατάστασης των επιχρισμάτων θα 

γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Στα πλαίσια της παρούσας προβλέπεται η δημιουργία πλήρωσης του κενού που 

δημιουργείται περιμετρικά της στέγης με τραβηχτό επίχρισμα για την ορθότερη 

εγκατάσταση κάποιων φωτιστικών που προβλέπεται να εγκατασταθούν μέσω του Υποέργου 

2 της ίδιας πράξης. 

Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται ο τρόπος που θα πληρωθεί με το τραβηχτό επίχρισμα 

το κενό. 
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Τοποθέτηση τραβηχτού επιχρίσματος 

Τα υφιστάμενα ξύλινα παράθυρα (κάσες, υαλοστάσια και εξώφυλλα) θα συντηρηθούν 

(επιμελές τρίψιμο, στοκάρισμα, κόλλημα και χρωματισμός) και θα γίνει προσεκτική 

στεγάνωση της συναρμογής των κασών με τις περιμετρικές τοιχοποιίες (με υγρή, λευκή, 

βαφόμενη αντιμυκητιακή σιλικόνη), για την αποφυγή εισροής υγρασιών. 

Επίσης, παρόμοιες εργασίες θα εκτελεσθούν και για τις ξύλινες επιφάνειες που αποτελούν 

την οροφή του ημιυπαίθριου του κτιρίου Βοϊνόβιτς. Οι ξύλινες επιφάνειες δηλαδή θα 

συντηρηθούν (επιμελές τρίψιμο, στοκάρισμα, κόλλημα και χρωματισμός) και όπου 

παρατηρηθεί προσβολή από «σαράκι» θα γίνει ειδική αντιπαρασιτική αγωγή. Εάν 

διαπιστωθεί τοπική αστοχία κάποιου φέροντος ξύλινου στοιχείου, θα γίνει προσεκτική 

αφαίρεση και αντικατάσταση του, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα γίνει «διακριτική» 

ενίσχυση του, με την μικρότερη δυνατή οπτική επιβάρυνση, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

επίβλεψης. 

Όσον αφορά αποκλειστικά το κτίριο Βοϊνόβιτς και την στέγη αυτού, θα γίνει τοπική 

αποκατάσταση των υφιστάμενων κεραμιδιών, καθώς, εκτός από ελάχιστα σημεία που έχουν 

καταστραφεί, το σύνολο της στέγης βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα πραγματοποιηθεί 

επιμελημένος έλεγχος της βυζαντινής κεραμοσκεπής όλων των ορόφων και θα 

αντικατασταθούν φθαρμένα κεραμίδια. 

Όσον αφορά τους χρωματισμούς των όψεων, οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικές επιφάνειες. Για την προετοιμασία, τα υποστρώματα 

των χρωμάτων κλπ, θα ακολουθηθούν τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές και οδηγίες 

του εργοστασίου παραγωγής. Προ οποιασδήποτε εργασίας θα προηγηθεί επιμελημένος 

καθαρισμός και τρίψιμο των επιφανειών, ώστε να απομακρυνθούν οποιαδήποτε σαθρά 

υλικά. 

Η παρούσα πράξη θα ολοκληρωθεί με την αποπεράτωση και του 2ου Υποέργου που αφορά 

την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών που θα αναδεικνύουν τις ανακαινισμένες όψεις 

των δύο αυτών κτιρίων. 
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Τα κυριότερα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Προστασία και ενίσχυση των κτιρίων από τη φυσιολογική φθορά 

2. Αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη των κτιρίων  

3. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουρισμού 

Οι εργασίες που αναλύθηκαν στην παρούσα Τεχνική Έκθεση έχουν τελικό προϋπολογισμό 

109.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτα 15%, ΦΠΑ 24%, πρόβλεψη 

Αναθεωρήσεων και Απολογιστικά. 

 

2. Τεχνική Έκθεση του έργου «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου 
Μυκόνου» Υποέργο 2: «Προμήθεια φωτιστικών για την αισθητική αναβάθμιση του 

κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, Δήμου Μυκόνου»,  προϋπολογισμού 
100.157,28€  συμπ. του Φ.Π.Α.: 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στις 

εξωτερικές πλευρές και τις όψεις των κτιρίων Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς του Δήμου 

Μυκόνου. Στόχος της προμήθειας είναι η αστική αναζωογόνηση του νησιού και η αισθητική 

αναβάθμιση των δύο αυτών χαρακτηριστικών κτιρίων για την κοινωνία της Μυκόνου. Η 

προμήθεια αποτελεί το 2ο Υποέργο της Πράξης με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση όψεων 
κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» και πιο συγκεκριμένα με το Υποέργο 2 ονομάζεται «Προμήθεια 
φωτιστικών για την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου Μαύρου και κτιρίου Βοϊνόβιτς, 
Δήμου Μυκόνου». 

Τα δύο κτίρια που προβλέπεται να αναβαθμιστούν μέσω των προμηθειών που θα 

περιγραφούν παρακάτω είναι το κτίριο "του Μαύρου" και το κτίριο Βοϊνόβιτς. Τα δύο κτίρια 

απέχουν ελάχιστα μεταξύ τους και βρίσκονται στο κέντρο της Μυκόνου, νότια του παλιού 

λιμανιού επί του παραλιακού δρόμου. Τα κτίρια βρίσκονται σε εξέχουσα θέση και 

αποτελούν κομμάτι της εικόνας που αποκτά κάθε επισκέπτης του νησιού. 

Στην παρακάτω αεροφωτογραφία παρουσιάζεται η ακριβής θέση των δύο κτιρίων 

συγκριτικά με τα υπόλοιπα κτίρια του οικισμού. 
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Αεροφωτογραφία θέσης κτιρίων 

Επίσης επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την υφιστάμενη 

κατάσταση των δύο κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες και αποδεικνύουν την έλλειψη 

αποδοτικού και λειτουργικού φωτισμού. 

 
Πλάγια όψη κτιρίου Βοϊνόβιτς κατά τις βραδινές ώρες 

 
Ανοίγματα κτιρίου Βοϊνόβιτς κατά τις βραδινές ώρες 
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Κύρια όψη κτιρίου του Μαύρου κατά τις βραδινές ώρες, όπου απεικονίζεται η παντελής 

έλλειψη φωτισμού. 

 
Πλάγια όψη κτιρίου του Μαύρου κατά τις βραδινές ώρες, όπου απεικονίζεται η παντελής 

έλλειψη φωτισμού. 

Η σημαντικότητα που αντιπροσωπεύει τα δύο αυτά κτίρια, τα οποία αποτελούν τοπόσημα 

για την Μύκονο, αλλά και για την λειτουργικότητα των Υπηρεσιών που λειτουργούν εντός 

αυτών, δεν συνάδει με τις εικόνες εγκατάλειψης που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία 

και αφορούν την διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς. 
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Η υφιστάμενη κατάσταση και τα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με την 

μελέτη αυτή αφορούν κυρίως τον μηδαμινό φωτισμό επί των δύο κτιρίων. 

Οι όψεις των κτιρίων θα φωτιστούν με επιδαπέδιο και επιτοίχιο φωτισμό, για την ήπια 

ανάδειξή τους. Επίσης θα φωτιστούν συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως λ.χ. ο 

ημιυπαίθριος του κτιρίου Βοϊνόβιτς και τα ανοίγματα των δύο κτιρίων. 

Όλα τα φωτιστικά που προβλέπεται να τοποθετηθούν θα χρησιμοποιούν λαμπτήρες τύπου 

LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης 

τεχνολογίας. Οι λαμπτήρες LED εμφανίζουν ενεργειακή κατανάλωση 83% - 88% μικρότερη 

από τους συμβατικούς λαμπτήρες καθώς σχεδόν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν 

μετατρέπεται σε φως, και όχι σε θερμότητα. Επίσης, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φωτισμού 

είναι καλύτερα από αυτά των συμβατικών, καθώς έχουν διάρκεια ζωής 50.000 - 100.000 

ώρες. 

Στη συνέχεια παρατίθενται εικόνες, στις οποίες παρουσιάζεται το αποτέλεσμα - στόχος που 

θα πρέπει να επιτυγχάνεται μετά την εγκατάσταση των φωτιστικών που προμηθεύονται. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει την επίτευξη του παρακάτω αποτελέσματος 

παραδίδοντας φωτοτεχνική μελέτη πριν την παραλαβή των φωτιστικών. Το αποτέλεσμα θα 

πρέπει να είναι ήπιο, χρησιμοποιώντας τα χρώματα που προδιαγράφονται σε επόμενη 

ενότητα, μη αλλοιώνοντας την υφιστάμενη αισθητική των χώρων και παράλληλα 

αναβαθμίζοντάς τους. Η πλειοψηφία των φωτιστικών σωμάτων θα είναι χρώματος λευκού, 

όπως ορίζεται και από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Φωτομετρικό αποτέλεσμα κύριας όψης κτιρίου Βοϊνόβιτς. 
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Φωτομετρικό αποτέλεσμα ημιυπαίθριου κτιρίου Βοϊνόβιτς. 

 
Φωτομετρικό αποτέλεσμα κύριας όψης κτιρίου Μαύρου. 
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Φωτομετρικό αποτέλεσμα κλιμάκων και ανοιγμάτων κτιρίου Μαύρου. 

Το τεύχος της ενδεικτικής φωτοτεχνικής μελέτης στο οποίο παρουσιάζεται η επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος που παρουσιάστηκε παραπάνω, με χρήση των φωτομετρικών 

στοιχείων που αντιστοιχούν σε αυτά των προδιαγραφών της παρούσας επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μελέτης. 

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας, να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, δίχως φθορές σε άψογη κατάσταση. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία των 

φωτιστικών σωμάτων, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων 

καλωδίων για την σύνδεση του κάθε φωτιστικού με την αντίστοιχη κονσόλα - driver. Σε 

κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί και από μία κονσόλα, μέσω της οποίας ο Δήμος θα μπορεί να 

διαχειρίζεται και να ρυθμίζει το σύνολο του εξωτερικού φωτισμού. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το έργο με τα δίκτυα των καλωδίων πλήρως 

τοποθετημένα, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση για τον Δήμο. Οι πιθανές εργασίες που θα 

απαιτηθούν για την άρτια τοποθέτηση αυτών (αλλά και των φωτιστικών) 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προμήθειας και στα πλαίσια της εγκατάστασης. Η 

διανομή θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Με την σύμφωνη γνώμη της ΕΦΑ Κυκλάδων, καθώς και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, η 

πρόταση αυτή προτείνεται να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.  

Η αισθητική αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων, με τον αρχιτεκτονικό φωτισμό αυτών, 

συμπληρώνει τις εργασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του Υποέργου 1 της ίδια 

πράξης. Μέσω του Υποέργου 1 εκτός από την αποκατάσταση των όψεων προβλέπεται και ο 

καθαρισμός αυτών από Η/Μ εγκαταστάσεις και δη καλωδιώσεις που έχουν τοποθετηθεί επί 

των όψεων αυθαίρετα και άναρχα. 

Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι 100.157,28 συμπ. ΦΠΑ και αφορά την 

προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού, σύμφωνα, με τις προδιαγραφές της παρούσας 

μελέτης, με τις επιθυμητές φωτοτεχνίες, με την έγκριση των υπηρεσιών που εγκρίνουν την 

παρέμβαση, έπειτα των τελικών εγκρίσεων από τους επιβλέποντες και με την υποχρέωση 

της παράδοσης άρτιου και λειτουργικού αποτελέσματος, άριστης ποιότητας και ύψιστης 

αισθητικής, πάντα σύμφωνα με τις επιστήμες και την κείμενη νομοθεσία. 
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Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση δύο σημαντικών κτιρίων για τον Δήμο Μυκόνου, τα 

οποία με την σειρά τους θα αναβαθμίσουν και την ευρύτερη περιοχή στην οποία 

συναντώνται εγκατεστημένα. 

 

 
, 

 
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. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-
2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε 
6. Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης όπως ισχύει για την υποβολή της 

πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2021-2022 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», B’ Πρόσκληση - Ιούλιος 2020, του 

Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 

Β.  Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, 

Δήμου Μυκόνου» προϋπολογισμού 209.657,28 Ευρώ, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Μετσόβου.  

 

Γ. Την υποβολή αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης με 

τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, Δήμου Μυκόνου» στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2021-

2022 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», B’ Πρόσκληση - Ιούλιος 2020, του Πράσινου Ταμείου 

ΝΠΔΔ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 

Δ.   Την αποδοχή κάλυψης με ίδιους πόρους του Δήμου του επιπλέον ποσού, ύψους 

41.931,46 ευρώ, που προκύπτει από τη διαφορά του προϋπολογισμό του έργου 

(209.657,28€) και του ποσού χρηματοδότησης που ορίζει η εν λόγω πρόσκληση 

(167.725,82 €).  
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Ε.   Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά για την υπογραφή 

όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υποβολή της, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.  
 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                              ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 24/05/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 


