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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 38/26-09-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2022       
  
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 22/09/2022 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 πέντε (5) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

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

Απόντες:  
1. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ (αδικαιολ. απούσα) 
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (δικαιολ. απών)  
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 03ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. την υπ’ αριθ. 15001/19-09-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου (ΑΔΑΜ: 22REQ011287821 2022-09-22) με Θέμα: 
«ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 
΄΄ΔΗΛΕΙΑ 2022΄΄ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2022 ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ», η οποία έχει, ως κάτωθι: 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:             Περί έγκρισης 
δαπανών που αφορούν στην διεξαγωγή των 
αγώνων στίβου «ΔΗΛΕΙΑ 2022» στη νήσο 
Μύκονο. 
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
                                                                                   Μύκονος,   19/09/2022 
     ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  15001 

  
                       
     ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ    
                                                                                                   
 
                                                                             ΠΡΟΣ: : 
                                                                                          
Γραφείο : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                    
Πληροφορίες: Μ. ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ     

Τηλέφωνα  :  22890 28557               
FAX :  28890 28567 
Email            :  ty@mykonos.gr         
  
                                                                                                                                                                     
ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 'ΔΗΛΕΙΑ 2022' ΠΟΥ ΘΑ 

ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΡΦΟΥ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

 

Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων (ΕΑΣ) του ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων και ο Α.Ο. Μυκόνου 

διοργανώνουν για 12η συνεχή χρονιά στο Δήμο μας τους αγώνες στίβου για τις αναπτυξιακές 

ομάδες με την επωνυμία «Δήλεια». Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 16 Οκτωβρίου στο Δημοτικό 

Στάδιο Κόρφου τηρώντας όλα τα Υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Α. και τα 

αντίστοιχα πρωτόκολλα διεξαγωγής των αγώνων που ισχύουν για τον στίβο με τις οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και θα αφορούν την 

πρόληψη της μετάδοσης του COVID19. 

Τα «Δήλεια» μολονότι ξεκινήσαν ως μια αγωνιστική́ ευκαιρία για τις αναπτυξιακές ηλικίες 

των σωματείων των Κυκλάδων, σήμερα έχουν καθιερωθεί́ ως ένας από ́ τους σημαντικότερους 

αναπτυξιακούς αγώνες πανελλαδικά́. Οι αγώνες αυτοί́ έχουν γίνει θεσμός και αναμένεται να 

προσελκύσουν για μια ακόμη χρονιά́ αθλητές και αθλήτριες από́ τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την 

Αττική́. Για το 2022 οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα έχουμε νέο ρεκόρ συμμέτοχων καθώς όλοι οι 

σύλλογοι που έχουν έρθει κατά́ καιρούς αλλά́ και νέα σωματεία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 

με μεγάλο αριθμό́ αθλητών, με μέσο όρο ηλικίας 9 έως 17 ετών.  

Το κόστος των αγώνων καλύπτεται από ίδιους πόρους του συλλόγου και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 

Κυκλάδων και οι αθλητές οι οποίοι έρχονται από όλη την Ελλάδα επωμίζονται οι ίδιοι το κόστος για 

τη μετακίνηση και την διαμονή τους. Ο Δήμος Μυκόνου υποστηρίζοντας τις αθλητικές εκδηλώσεις 

1) Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Μυκόνου 
2) Οικονομική Υπηρεσία Δήμου 
Μυκόνου 

Αν. Προϊστ. κα Ελευθερία Ράπτη 
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και το σωματειακό αθλητισμό, αλλά και θέλοντας να ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των 

νέων στα αθλητικά προγράμματα, προτίθεται να καλύψει τις κάτωθι δαπάνες: 

• Μετάλλια – Κύπελλα κόστος 1.800,00 € 

• Αμοιβή χρονομετρητών κόστος 3.894,00€ 

• Γεύμα αθλητών. Το καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο δείπνο μετά το πέρας των αγώνων. 

Κόστος 4.000,00€ 

• Προβολή – προώθηση του αγώνα, αφίσες μπάνερς, έντυπο υλικό, κόστος 1.550,00€ 

• Τηλεοπτική μετάδοση και μαγνητοσκόπηση, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και drone κόστος 

1.800,00€ 

• Ηχητικό σύστημα μετάδοσης του αγώνα. Κόστος 500,00€ 

• Διαμονή κριτών του αγώνα κόστος 300,00€ 

• Μεταφορά αθλητών, κόστος 1.500,00€ 

Οι παραπάνω τιμές είναι οι τελικές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δυνάμει του άρθρου 158 παρ 3 (β) και (δ) του ν.3463/2006 και της 

(περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 

203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19) 

(παρ.2 άρθρο 203 Ν.4555/18),  αιτούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου 

την έγκριση της παραπάνω δαπάνης συνολικού ποσού 15.344,00€ Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15-6472 

(έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων). 

Σημείωση: Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων θα αποστείλει αναλυτική ονομαστική κατάσταση των 

αθλητών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες όταν θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές. 

 

      

 

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. 

Ο αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 

 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

6.  Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών  συμβουλίων 
εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Εγκρίνει  δαπάνη συνολικού ποσού 15.344,00€, που αφορά στην διεξαγωγή των 
αγώνων στίβου «ΔΗΛΕΙΑ 2022» στη νήσο Μύκονο, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472 
(Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων), του Π/Υ έτους 2022. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 197/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ              
                                                                             ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                             ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 26/09/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 

 


