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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 39/10-10-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  208/2022       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 07/10/2022 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 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 (προσήλθε στο 1ο θέμα) 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 09ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:                   Περί έγκρισης 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση 
ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
«Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη 
του Δήμου Μυκόνου κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μυκόνου και τη 
διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για 
το χωρικό σχεδιασμό». 
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των μελών της Ο.Ε., Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου 
και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο «Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου 
Μυκόνου κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) 
Δήμου Μυκόνου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό 
σχεδιασμό», το οποίο έχει, ως εξής: 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: 

«Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τη διαδικασία 
εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μυκόνου και τη 

διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό» 

 

Στην Αθήνα στις ………………… 2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς: 

1. Ο Δήμος Μυκόνου που εδρεύει στη Χώρα της νήσου Μυκόνου, T.K. 84600, με Α.Φ.Μ. 
………………………, Δ.O.Υ. ……………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή του παρόντος από Κωνσταντίνο Κουκά, Δήμαρχο Μυκόνου, καλούμενος 
εφεξής «Κύριος του Έργου», 

2. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας» ή για συντομία ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, το 
οποίο εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Πατησίων 42, Τ.Κ: 10682, ΑΦΜ: 099793475, ΔΟΥ: Δ’ 
Αθηνών, και έχει Διοικητικές Υπηρεσίες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στην οδό 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ: 15780 (Διεύθυνση Επικοινωνίας), δεύτερο συμβαλλόμενο, 
στο εξής καλούμενο «Φορέας Υλοποίησης», και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
του παρόντος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ 
Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου, σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 164073/Ζ1/21.10.2019, ΦΕΚ 878/ΥΟΔΔ/22-10-
2019 και την πράξη Πρύτανη 347/2019, όπως αυτή επικυρώθηκε με την απόφαση του 
θέματος 5 της 10ης/2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΜΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
4482Β’/09.12.2019, 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
ως ισχύει. 

4. Το ΠΔ 432/1981 περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών για την εκτέλεση 
ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ και την ΚΥΑ Β1/819/20-12-88 (Περί συστάσεως Ειδικών 
Λογαριασμών για την χρηματοδότηση ερευνητικών έργων κλπ. που εκτελούνται στα 
ΑΕΙ. 
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5. Την υπ. αρ.Κ.Α /679/22-8-96 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της απόφασης με αρ.Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών». 

6. Το αρ.36 του ν.3794/2009 με το οποίο κυρώνεται η Υπ. Απόφαση υπ. αρ.679/1996. 

7. Το αρ. 36 του ν.3848/2010 «Θέματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνάς 
των ΑΕΙ». 

8. Τις διατάξεις του ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις  του ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

10. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

11. Την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ στην 9η συνεδρίασή της 07ης.07.2000 (ΦΕΚ 
1098/Β/05.09.2000), «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου». 

12. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (παρ.1 άρθρο 72 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του άρθρου 
40 του Ν.4735/20) Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον 
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και 
σύμφωνα με την υποπαράγραφο θ’ του άρθρου 72 η Οικονομική Επιτροπή 
«Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών 
συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016» 

13. H υπ’ αριθμ. …………. ανάληψη υποχρέωση του Δήμου Μυκόνου με ΑΔΑ 
……………………, που αφορά τη δαπάνη που προκύπτει από της υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης 

14. Την υπ’ αριθμ. …………… Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου με 
ΑΔΑ ……………………, σχετικά με την έγκριση των όρων και τη σύναψη της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης 

15. Τον 4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α'/21.07.2022), «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.  

16. Την από …………………………….. έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.-ΕΜΠ σχετικά με την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος που έλαβε 
κωδικό 91011200 και τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Συνεργασίας. 

 

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 225 
του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4049/2012 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06 2010, Α') «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια: 

1. Νομική Βάση και Περιεχόμενο της Σύμβασης 
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2. Προοίμιο 
3. Αντικείμενο της σύμβασης - Ορισμός Επιστημονικών Υπεύθυνων 
4. Στάδια εκτέλεσης του έργου 
5. Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης 
7. Πόροι - Χρηματοδότηση 
8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
9. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Σύμβασης 
10. Κυριότητα και δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων 
11. Ρήτρες - Τελικές διατάξεις Σύμβασης 
12. Τροποποίηση της σύμβασης 
13. Εφαρμοστέο δίκαιο 

Άρθρο 2 

Προοίμιο 

Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προκήρυξε το έργο της σύνταξης μελέτης του 
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Μυκόνου. 

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί πρωταρχικής σημασίας θεσμικό «εργαλείο», προκειμένου ο 
Δήμος Μυκόνου να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγική 
βιώσιμης ανάπτυξης η οποία θα καθορίσει την αναπτυξιακή πορεία του νησιού στο 
μέλλον. 

Με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθορίζεται μεταξύ άλλων το πρότυπο χωρικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης της Μυκόνου, οι χρήσεις γης, οι σημαντικές πολεοδομικές 
παρεμβάσεις, το βασικό κύριο οδικό δίκτυο, τα λοιπά τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα 
και κυρίως τα έργα υποδομής τα οποία περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του 
Δήμου. Επιπροσθέτως, το ΕΠΣ θα προβλέπει μέτρα προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή, 
μέτρα για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση φυσικών 
καταστροφών.  

Αποτελεί, ως εκ τούτου, εκφρασμένη βούληση και επιδίωξη του Δήμου η ουσιαστική 
συμμετοχή του στη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και θεσμοθέτησης του Ειδικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου. Ο σκοπός αυτός δύναται να εκπληρωθεί αποκλειστικά και μόνον 
με την παρούσα σύμβαση, καθώς απαιτούνται ερευνητική διαδικασία, εξειδικευμένες 
γνώσεις, και σύμπραξη των ανωτέρω φορέων για την εμπέδωση της συνεργασίας τους και 
την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων. 

Προς τούτο, ο Δήμος Μυκόνου, προσφεύγει στην επιστημονική και εξειδικευμένη 
συμβουλευτική υποστήριξη του πλέον κατάλληλου επί του συγκεκριμένου επιστημονικού 
πεδίου φορέα, που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

Με τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα 
το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
αναλαμβάνει την επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου 
προκειμένου ο τελευταίος να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία εκπόνησης του 
Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μυκόνου και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων 
πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό.  

Ο Δήμος Μυκόνου μέσω αυτής της συνεργασίας θα έχει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί 
με ουσιαστικό τρόπο επιστημονικά ώστε να μπορέσει να προχωρήσει αποτελεσματικά και 
εν τέλει να υλοποιήσει το απαραίτητο για την εύρυθμη, ισόρροπη και βιώσιμη χωρική 
ανάπτυξή του Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του οποίου η εκπόνηση ξεκινά παράλληλα με 
την έναρξη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δια του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα έχει την δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας να 
προωθήσει και να διευρύνει την έρευνά του στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, και να 
παραγάγει νέα γνώση στο αντικείμενο της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης περιοχών 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που συγχρόνως παρουσιάζουν έντονη τουριστική ανάπτυξη 
και δέχονται ισχυρά ρεύματα επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με έμφαση 
προφανώς κατά τους θερμούς μήνες του χρόνου. Παράλληλα, το ΕΜΠ θα έχει τη 
δυνατότητα μέσω των αποτελεσμάτων και του υλικού που θα συλλεγεί για την εκπόνηση 
αυτού του ερευνητικού έργου να τροφοδοτήσει με νέο επιστημονικό υλικό το περιεχόμενο 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του μαθημάτων που άπτονται αυτού του γνωστικού 
αντικειμένου. Περεταίρω, στο ΕΜΠ προσφέρεται μέσω του εν λόγω έργου η δυνατότητα, 
να διατυπώσει και νέα, ειδικότερα ή και παράλληλα / συμπληρωματικά ερευνητικά πεδία, 
και να τα προωθήσει προς επεξεργασία μέσα από τη διαδικασία εκπόνησης Διπλωματικών 
Εργασιών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσα από την 
ανάθεση πρωτότυπων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης του κύκλου 
Διδακτορικών Σπουδών. Τέλος, το ερευνητικό αυτό έργο θα δώσει την ευκαιρία σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ, καθώς επίσης και σε υποψήφιους 
διδάκτορές του, να συνδέσουν τη θεωρητική επιστημονική γνώση που λαμβάνουν στο 
πλαίσιο των μαθημάτων τους με το πραγματικό πεδίο άσκησης πολιτικής για το χωρικό 
σχεδιασμό σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Άρθρο 3 

Αντικείμενο της σύμβασης - Ορισμός Επιστημονικών Υπεύθυνων 

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος 
με τίτλο: «Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης του ΕΠΣ και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το 
χωρικό σχεδιασμό». 

α. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων ερευνών, με την 
εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να διερευνηθεί, να 
εξευρεθεί, να σχεδιασθεί και να αναπτυχθεί το κατάλληλο και επωφελέστερο σύστημα για 
το Δήμο Μυκόνου. Το έργο που θα βασίζεται στην καινοτομία και θα προάγει την 
επιστήμη και την έρευνα, θα εκπονηθεί σε τρεις (3) Φάσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 
της παρούσης. 

β. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται, από την πλευρά του ΕΜΠ, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος ο Κωνσταντίνος Σερράος, Καθηγητής του Τομέα Πολεοδομίας – Χωροταξίας 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και Διευθυντής του Σπουδαστηρίου 
Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ο οποίος θα 
ορίσει ειδικότερα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, και θα συντονίσει και θα 
διεκπεραιώσει τις εργασίες της. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) θα ευθύνεται εν γένει για 
την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και τη 
σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου παρακολουθώντας το οικονομικό αντικείμενό του (άρθρο 234 παρ. 3 ν. 4957/2022 
(ΦΕΚ 141 Α'/21.07.2022). 

γ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΜΠ αναλαμβάνει τη γενική ευθύνη για την υποβολή 
όλων των εγγράφων εκ μέρους του ΕΜΠ προς το Δήμο και για τη γενικότερη σύνδεση 
μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή 
κωλύματος, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΜΠ αναπληρώνεται από μέλος του Τομέα 
που υποδεικνύεται από τον ίδιο και ορίζεται από το ΕΜΠ 
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δ. Για την εκτέλεση του έργου αυτού ορίζεται, από την πλευρά του Δήμου Μυκόνου, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος ο ………………………………., με αναπληρωτή …………………………………, ο 
οποίος θα συνεργάζεται με το ΕΜΠ για τα θέματα του προγράμματος. 

Άρθρο 4 

Στάδια εκτέλεσης του έργου 

Το έργο αποτελείται από τρείς (3) Φάσεις, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

1η φάση: Έρευνα, συλλογή, αποδελτίωση και αξιολόγηση χωρικών δεδομένων καθώς και 
των σχετικών υφιστάμενων μελετών για τη Μύκονο, με σκοπό την προκαταρκτική 
εκτίμηση των βασικών παραμέτρων για την προώθηση ενός σύγχρονου, ισόρροπου και 
καινοτόμου χωρικού σχεδιασμού. 

Παραδοτέο (Π1): Τεχνική έκθεση βασικών αξόνων χωρικής οργάνωσης του Δήμου 
Μυκόνου 

2η φάση: Παρακολούθηση και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά την 
διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), με ιδιαίτερη έμφαση, σε 
αρχές της βιώσιμης και ισόρροπης χωρικής και παραγωγικής ανάπτυξης, της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της αποτελεσματικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, της 
βιώσιμης κινητικότητας, και της επίτευξης μιας κατά το δυνατόν ανθεκτικής πόλης σε 
βάθος χρόνου. 

Παραδοτέα (Π2.1, Π2.2, και Π2.3). Τρεις εξααμηνίες τεχνικές εκθέσεις με τις βασικές 
κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης του Δήμου Μυκόνου, με έμφαση σε θέματα θεσμικού 
πλαισίου, χρήσεων γης, και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

3η φάση: Ανάδειξη της πιλοτικής διάστασης της διαδικασίας και του περιεχομένου του 
ΕΠΣ, για τον Δήμο Μυκόνου. Συντονισμός και Διενέργεια Επιστημονικής ημερίδας με 
γενικό αντικείμενο τις «νέες προκλήσεις χωρικού σχεδιασμού σε συνάρτηση με τη Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη της Μυκόνου» καθώς και τη «διερεύνηση εναλλακτικών 
στρατηγικών για τη χωρική διαχείριση των τουριστικών πόρων της Μυκόνου στο πλαίσιο 
του διεθνούς ανταγωνισμού». 

Παραδοτέο (Π3): Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τον 
Προγραμματισμό, την οργάνωση και διεξαγωγή, καθώς και τη δημοσιοποίηση των 
πρακτικών της επιστημονικής ημερίδας. 

Άρθρο 5 

Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

α. Η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (καθαρός χρόνος εκπόνησης του 
έργου) ορίζεται σε δεκαοκτώ(24) μήνες, με ημερομηνία έναρξης που ορίζεται από την 
εντολή έναρξης εκπόνησης της 1ης φάσης του ερευνητικού προγράμματος που χορηγεί ο 
Δήμος Μυκόνου. 

β. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί με αιτιολογημένη εισήγηση της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σχετικά με την πορεία του έργου και ομόφωνη 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων των δύο (2) συμβαλλομένων μερών (η παράταση δεν 
συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη) 

Άρθρο 6 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης 

Ο παραπάνω καθαρός χρόνος υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 
διάρκειας 24 μηνών επιμερίζεται στις τρείς φάσεις επεξεργασίας του έργου σύμφωνα με 
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τον ακόλουθο πίνακα. Από το συνολικό χρόνο επεξεργασίας του έργου εξαιρείται ο μήνας 
Αύγουστος κατά τον οποίο το ΕΜΠ παραμένει κλειστό λόγω θερινών διακοπών. 
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Άρθρο 7 

Πόροι-Χρηματοδότηση 

α. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης του προβλεπόμενου από το άρθρο 4 της 
παρούσας σύμβασης Έργου, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ 
(150.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων 
Ευρώ (186.000,00 €). 

β. Οι πόροι για την υλοποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας προέρχονται αποκλειστικά από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2022, 2023 και 2024 με τη 
δέσμευση του ΚΑ: …………………….. με τίτλο: «Ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη 
Δήμου Μυκόνου κατά την διαδικασία εκπόνησης του ΕΠΣ και τη διαμόρφωση 
κατευθύνσεων πολιτικής για τον χωρικό σχεδιασμό». Η ολοκλήρωση της 1ης φάσης 
προβλέπεται εντός του 2022 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 κατά είκοσι 
πέντε χιλιάδες Ευρώ (25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό τριάντα μία 
χιλιάδες Ευρώ (31.000,00 €). Η ολοκλήρωση των Α’ και Β’ σταδίων της 2ης φάσης 
προβλέπεται εντός του έτους 2023 και οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 
κατά εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (70.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 
σαράντα ογδόντα έξι χιλιάδες Ευρώ (86.800,00 €). Η ολοκλήρωση του Γ’ σταδίου της 2ης 
φάσης, καθώς επίσης και της Γ φάσης προβλέπεται εντός του έτους 2024 και οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2023 κατά πενήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (55.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια Ευρώ (68.200,00 €). 

Η κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την εκτέλεση του μέρους του Έργου που 
αντιστοιχεί στο ΕΛΚΕ - ΕΜΠ, θα γίνει προς εκείνο ως εξής: 

Με την ολοκλήρωση της 1ης Φάσης και την κατάθεση του παραδοτέου Π1, στο τέλος του 
3ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, σύμφωνα με τη σχετική εντολή έναρξης 
εκπόνησης 1ης Φάσης του ερευνητικού προγράμματος που χορηγεί ο Δήμος Μυκόνου: 
Καταβολή, πόσου είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 
συνολικού ποσού τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ (31.000,00 €). 

Με την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου της 2ης Φάσης και την κατάθεση του παραδοτέου Π2.1, 
στο τέλος του 6ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 2ης Φάσης του έργου, σύμφωνα 
με τη σχετική εντολή έναρξης εκπόνησης 2ης Φάσης του ερευνητικού προγράμματος που 
χορηγεί ο Δήμος Μυκόνου: Καταβολή, πόσου τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ 
(43.400,00 €). 
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Με την ολοκλήρωση του Β’ Σταδίου της 2ης Φάσης και την κατάθεση του παραδοτέου Π2.2, 
στο τέλος του 12ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 2ης Φάσης του έργου, σύμφωνα 
με τη σχετική εντολή έναρξης εκπόνησης 2ης Φάσης του ερευνητικού προγράμματος που 
χορηγεί ο Δήμος Μυκόνου: Καταβολή, πόσου τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ 
(43.400,00 €). 

Με την ολοκλήρωση του Γ’ Σταδίου της 2ης Φάσης και την κατάθεση του παραδοτέου Π2.3, 
στο τέλος του 18ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 2ης Φάσης του έργου, σύμφωνα 
με τη σχετική εντολή έναρξης εκπόνησης 2ης Φάσης του ερευνητικού προγράμματος που 
χορηγεί ο Δήμος Μυκόνου: Καταβολή, πόσου τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ 
(43.400,00 €). 

Με την ολοκλήρωση της 3ης Φάσης και την κατάθεση του παραδοτέου Π3, στο τέλος του 
3ου μήνα από την ημερομηνία έναρξης της 3ης Φάσης του έργου, σύμφωνα με τη σχετική 
εντολή έναρξης εκπόνησης 3ης Φάσης του ερευνητικού προγράμματος που χορηγεί ο 
Δήμος Μυκόνου: Καταβολή, πόσου είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (24.800,00 €). 

Με την ολοκλήρωση του έργου συντάσσεται έκθεση με την περιγραφή των ενεργειών που 
ολοκληρώθηκαν από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου με αναλυτικά απολογιστικά 
στοιχεία. Συντάσσεται επίσης από πλευράς Δήμου Μυκόνου οριστικό πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

δ. Η καταβολή του κάθε ποσού πληρωμής γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, 
που θα εκδίδεται από τον Δήμο Μυκόνου στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ, μετά από προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση 
διακοπής του προγράμματος λόγω ανωτέρας βίας, η χρηματοδότηση που αντιστοιχεί σε 
μη εκτελεσθέν πρόγραμμα θα επιστραφεί από πλευράς του ΕΜΠ. 

ε. Οι ως άνω καταβολές θα γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 080/545098-
59, ΙΒΑΝ GR48 0110 0800 0000 0805 4509 859 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Σταδίου 
38, Αθήνα 105 64 για τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ». 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Οι συμβαλλόμενοι θα παρέχουν αμοιβαία κάθε δυνατή διευκόλυνση ή πληροφορία για 
την έγκαιρη και καλή εκτέλεση του ερευνητικού έργου. Ειδικότερα: 

8.1. Ο Δήμος Μυκόνου 

α. αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων που θα 
προκύψουν κατά την υλοποίηση της παρούσας. 

β. Διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων 
και πληροφοριών. 

γ. Υποχρεούται να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που θα διευκολύνει την εκπόνηση 
και πορεία του Έργου. 

δ. Συμβάλλει με παροχή δεδομένων και εφαρμογή των μεθόδων που θα αναπτυχθούν και 
αξιολογεί τις προτεινόμενες μεθοδολογίες και τους τρόπους εφαρμογής τους. 
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ε. Έχει το πλήρες δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου μετά 
την υλοποίηση και οριστική παραλαβή του. 

8.2. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 

α. Αναλαμβάνει με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του την υλοποίηση του 
ερευνητικού Έργου σε συνεργασία με το προσωπικό του Δήμου Μυκόνου, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας και εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται στο άρθρο 5. 

β. Δεσμεύεται να ενημερώνει τον Δήμο Μυκόνου για την πορεία και τα συμπεράσματα του 
Έργου και να συμμετέχει δια του Επιστημονικού Υπευθύνου στις σχετικές συζητήσεις. 

γ. Υποχρεούται να προβαίνει σε διόρθωση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των 
παραδοτέων του Έργου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης. 

Καθ’ όλη την καθαρή διάρκεια των Φάσεων εκπόνησης του έργου υποστηρίζει 
επιστημονικά το Δήμο Μυκόνου κατά τις συναντήσεις του με τρίτους φορείς καθώς και με 
τους αναδόχους μελετητές του ΤΠΣ.  

Άρθρο 9 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

α. Για τη συστηματική παρακολούθηση υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από: 

→ δύο (2) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δήμου Μυκόνου, και συγκεκριμένα 
……………………. με αναπληρωτή ………………………………, και το …………………………… με 
αναπληρωτή ……………………………………. 

→ και από ένα (1) μέλος που προτείνεται από το ΕΜΠ, και συγκεκριμένα 
…………………………………………, που αναπληρώνεται από ……………………………………………... 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής ορίζεται …………………………………………. 

β. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, η τήρηση των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης και η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου 
της σύμβασης. 

γ. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε τι που 
κρίνει σκόπιμο για την καλή υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την επίλυση τυχόν 
διαφορών των συμβαλλομένων. 

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει 
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή 
του. 

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:  

→ Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την 
εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

→ -Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και 
εφαρμογή της.  

→ Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που 
αφορούν την πορεία της. 

→ Η Επιτροπή βεβαιώνει την ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του αντικειμένου της 
παρούσας, μετά την οποία ο φορέας χρηματοδότησης καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά.  
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Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγγράφως δυο τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 
εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα 
μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Μυκόνου. Η Επιτροπή 
συνέρχεται τακτικά μετά το πέρας κάθε τμήματος του χρονοδιαγράμματος εργασιών του 
άρθρου 6 και στη λήξη του χρόνου της σύμβασης, ενώ, συνέρχεται εκτάκτως όταν το 
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα 
τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή της 
μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά μέλη της. Οι 
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των 
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Η Επιτροπή δύναται 
να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). 

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, θα 
καθορισθούν με αποφάσεις της 

Άρθρο 10 

Κυριότητα και δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων 

α. Η κυριότητα των αποτελεσμάτων και η δημοσίευση εργασιών αποτελεί δικαίωμα των 
δύο φορέων και των υπευθύνων αυτών. Τα πορίσματα του ερευνητικού προγράμματος θα 
αποτελέσουν πνευματική ιδιοκτησία του ΕΜΠ και του Δήμου. Η χρησιμοποίηση των 
στοιχείων του έργου σε επιστημονικά άρθρα ή ανακοινώσεις - εισηγήσεις σε συνέδρια ή 
αλλού, θα πρέπει να γίνεται κατά περίπτωση κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνης γνώμης 
και των δύο μερών.  

β. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται πληροφορίες σχετικά με τα πορίσματα των 
εργασιών ούτε οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
οικονομική εκμετάλλευση των πορισμάτων από τρίτους. 

Άρθρο 11 

Ρήτρες - Τελικές Διατάξεις 

α. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το 
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και 
σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει 
τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία. 

β. Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική 
Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωμάτων σε συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση. 

γ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη «Πρόταση 
Ερευνητικού Προγράμματος», ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσεως της 
Συμβάσεως μετά από σχετική έγγραφη αναφορά των μελών της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
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Άρθρο 12 

Τροποποίηση της σύμβασης 

α. Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων όλων των συμβαλλομένων μερών. 

β. Η παρούσα σύμβαση δύναται να λύεται μονομερώς σε περίπτωση αθέτησης των όρων 
της μετά από έγγραφη προειδοποίηση. 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

α. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ 
των συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην ερμηνεία και εφαρμογή της 
παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η απόφαση 
στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, αλλιώς αναβάλλεται για μια φορά κατά 
την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής η λήψη απόφασης, ώστε να επιτευχθεί ομοφωνία. 

β. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη των μελών της 
Επιτροπής. Για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και 
προς απόδειξη, αφού αναγνώστηκε η σύμβαση, υπογράφεται σε 2 πρωτότυπα από τα 
οποία ένα (1)για τον Δήμο Μυκόνου και ένα (1) για τον ΕΛΚΕ - ΕΜΠ. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για τον Δήμο Μυκόνου 

 
 
 
 
 

Κωνσταντινος Κουκάς 
Δήμαρχος Μυκόνου 

Για τον ΕΛΚΕ – ΕΜΠ 

 
 
 
 
 

Καθ. Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 

Εκπαίδευσης ΕΜΠ 

 

 

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. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ 134/’Α/9-8-2019) “Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη ψηφιακή́ διακυβέρνηση, 
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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 ) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.  Εγκρίνει  τη σύναψη και το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, ως 
αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, μεταξύ Δήμου Μυκόνου και Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο 
«Ερευνητική και Επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου κατά τη 
διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) Δήμου Μυκόνου 
και τη διαμόρφωση κατευθύνσεων πολιτικής για το χωρικό σχεδιασμό». 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2022. 
 
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 
                                                                             ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                             ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                                  
           Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 10/10/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


