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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 26/28-06-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  140/2022         
 
 
 
 
Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του 
έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00΄μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 24/06/2022 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 πέντε (5) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
3. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
4. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
5. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (δικαιολ.απών) 
2. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ.απών) 

 
 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 52/174/09-06-2022 αίτηση της εταιρείας 
COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Αίτηση εκσκαφής για άρση καλωδιακής βλάβης (Περιφερειακός) 
  
Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε άδεια για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, 
αποσύνδεσης και ανακατασκευής οδοστρώματος στην περιοχή Περιφερειακός. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:    Περί χορήγησης άδειας 
εκσκαφής για άρση καλωδιακών 
βλαβών στην εταιρεία COSMOTE 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 
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Ποιο αναλυτικά, η ζητούμενη άδεια εκσκαφής αφορά μόνο λάκκους επιφανείας έως 3μ2 και 
βάθος 0,50μ-1μ. Η επίχωση θα γίνεται με άμμο, τούβλα και επιμελημένη επίχωση 
προϊόντων εκσκαφής.  
 
Τέλος, σε κάθε περίπτωση θα γίνεται επαναφορά τη επιφάνειας στην αρχική της κατάστασης.  
Λόγω της  φύσης των εργασιών (καλωδιακές βλάβες που επηρεάζουν πολίτες) θα 
παρακαλούσαμε για την γρηγορότερη και αποδοτικότερη συνεργασία. 
Οι αποκαταστάσεις θα γίνουν έντεχνα και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και 
σήμανσης.  
 

 
 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

   

             Ι. ΓΚΡΕΜΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

         Τ.Τ.Λ.Π.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 
 
 
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 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
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Α. Γνωμοδοτεί θετικά, ως προς την χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία 
COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. για άρση καλωδιακών βλαβών, στην 
περιοχή (Περιφερειακός) του Δήμου Μυκόνου, και στο σημείο φαίνεται στο 
διάγραμμα στο σκεπτικό της παρούσας πράξης, υπό την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους.  
 
 
Β. Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Μυκόνου, προκειμένου για τη χορήγηση της άδειας εκσκαφής, λόγω αρμοδιότητας.  
 

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

 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
         
          Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 28/06/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


