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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:  215/2022       
  
 
 
 
 
 
 
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 (αποχώρησε στο παρόν θέμα) 
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 Αντιπρόεδρος κος Ατζαμόγλου Μιλτιάδης, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε., την υπ’ αριθ. 15909/10-10-2022 εισήγηση 
του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας, που αφορά στην οικονομική ενίσχυση 
οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και τις παρακάτω αιτήσεις πολιτών για 
οικονομική ενίσχυση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 2932-17/02/2022 του κου Α.Ε. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 3562-04/03/2022 του κου Ι.Α. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 3728-08/03/2022 του κου Α.Χ. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 4109-15/03/2022 της κας Μ.Ε.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:            Περί έγκρισης 
οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά 
αδύναμων συμπολιτών μας.  
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• Αίτηση υπ’ αριθ. 5005-29/03/2022 του κου Φ.Ζ. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 5658-05/04/2022 της κας Β.Β. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 7005-05/05/2022 της κας Κ.Α. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 7739-19/05/2022 της κας Ν.Α. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 11576-21/07/2022 του κου L.P. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12043-28/07/2022 του κου Σ.Χ. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12222-02/08/2022 της κας Α.Α.  

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12223-02/08/2022 της κας Κ.Ε. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12221-02/08/2022 του κου Ζ.Μ. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 13400-23/08/2022 του κου Σ.Μ. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 13516-25/08/2022 του κου Μ.Β. 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 14741-14/09/2022 της κας. Μ.Χ. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά́.  

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, 
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  την οικονομική ενίσχυση των ανωτέρω συμπολιτών μας σύμφωνα με 
τα δικαιολογητικά που έχουν επισυνάψει στις αιτήσεις τους, με χρηματικό ποσό ως 
κάτωθι για τον καθένα χωριστά: 
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• Αίτηση υπ’ αριθ. 2932-17/02/2022 του κου Α.Ε. με ποσό 3.000,00 € 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 3562-04/03/2022 του κου Ι.Α. με ποσό 1.000,00 € 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 3728-08/03/2022 του κου Α.Χ. με ποσό 1.000,00 € 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 4109-15/03/2022 της κας Μ.Ε. με ποσό 3.000,00 € 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 5005-29/03/2022 του κου Φ.Ζ. με ποσό 1.500,00 € 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 5658-05/04/2022 της κας Β.Β.  με ποσό 3. 000,00 € 

 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 7005-05/05/2022 της κας Κ.Α. με ποσό 2.000,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 7739-19/05/2022 της κας Ν.Α. με ποσό 3.000,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 11576-21/07/2022 του κου L.P. με ποσό 3.000,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12043-28/07/2022 του κου Σ.Χ. με ποσό 1.500,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12222-02/08/2022 της κας Α.Α.  με ποσό 1.500,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12223-02/08/2022 της κας Κ.Ε. με ποσό 1.500,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 12221-02/08/2022 του κου Ζ.Μ.  με ποσό 2.000,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 13400-23/08/2022 του κου Σ.Μ. με ποσό 1.500,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 13516-25/08/2022 του κου Μ.Β. με ποσό 2.000,00 € 
 

• Αίτηση υπ’ αριθ. 14741-14/09/2022 της κας. Μ.Χ. με ποσό 3000,00 € 

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

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ              
                                                                             ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
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                                                                             ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
                                                                             ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                             ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                             ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

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

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


