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

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό 43/07-11-2022 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 254/2022       
  
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 07η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 03/11/2022 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 και τα επτά (7) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 
5. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
6. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 
Απόντες:  
(Ουδείς) 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 17388/02-11-2022 αίτημα Δημάρχου Μυκόνου, κου 
Κωνσταντίνου Κουκά, με ΘΕΜΑ: Αίτημα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, 
για το σχεδιασμό και την παραγωγή Ημερολογίου του Δήμου Μυκόνου για το 
2023 με φάκελο αποστολής, το οποίο έχει, ως κάτωθι: 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:                    Περί έγκρισης 
αιτήματος για την ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, για το σχεδιασμό και την 
παραγωγή ημερολογίου του Δήμου 
Μυκόνου για το έτος 2023 με φάκελο 
αποστολής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Μύκονος, 02-11-2022                                           
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αριθ. Πρωτ.  17388                    
                                                                                                       Φ. 6γ3 

 

   
ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ                                  
Γραφείο    :Δημάρχου  
Πληροφορίες : Τέρη Μαρίνου     
Τηλέφωνα     : 22893 60122                            
Email             :mayor@mykonos.gr 

 
 
 
 
 

 

 
ΘΕΜΑ: Αίτημα για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για το σχεδιασμό και την 
παραγωγή Ημερολογίου του Δήμου Μυκόνου για το 2023 με φάκελο αποστολής. 
 

Το θέμα του Ημερολογίου του Δήμου Μυκόνου για το 2023 θα είναι το «Κτίριο 

Βόινοβιτς: Το Δημαρχείο της Μυκόνου». Το θέμα αυτό θα αναδείξει τα ιστορικά 
στοιχεία που συσχετίζονται με το κτίριο, από τη ρωσοκρατία έως και σήμερα, 
πάντοτε σε σχέση με την ιστορική πορεία του νησιού. Θα παρατεθούν αρχιτεκτονικά 
σχέδια, κατόψεις, σχεδιαγράμματα και τομές, καθώς επίσης και μελέτες που είχαν 
γίνει για αναπλάσεις του κτιρίου (που δεν πραγματοποιήθηκαν). Τις σελίδες των 
ημερολογιακών μηνών, θα κοσμούν εικαστικά (πίνακες ζωγραφικής, σχέδια και 
φωτογραφίες) που ανήκουν στις συλλογές του Δήμου καθώς και σε αρχεία της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της ΚΔΕΠΠΑΜ, πάντοτε σε σχέση με το εμβληματικό 
δημαρχιακό κτίριο Βόινοβιτς.  
 

ΣΚΟΠΟΣ  

 

Με το ημερολόγιο αυτό θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο κοινό η ιστορία του 

κτιρίου Βόινοβιτς, ενός κτιριακού συγκροτήματος με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που 

έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την ανάπτυξη της Χώρας της Μυκόνου. 

Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου θα αναδειχθούν ιστορικές πτυχές του νησιού. 

Το ημερολόγιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί, όπως κάθε χρόνο, για την επικοινωνία του 

Δήμου Μυκόνου καθώς επίσης και για την προβολή των πολιτιστικών στοιχείων 

εκείνων που παρουσιάζουν και ενισχύουν τον τοπικό πολιτισμό. 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
 
1. Οικονομική Επιτροπή – ΕΝΤΑΥΘΑ 

2. Αν. προϊσταμένη Οικονομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Μυκόνου  κ. 

Ελευθερία Ράπτη- ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

ΚΟΙΝ: 

 

Τμήμα Εξόδων Δήμου Μυκόνου- 

ΕΝΤΑΥΘΑ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

Η έκδοση θα έχει μορφή επιτραπέζιου ημερολογίου, θα περιέχει πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό και σχέδια που θα αντληθούν από αρχεία του Δήμου Μυκόνου 

και των φορέων του. 

Το συνοδευτικό κείμενο καθώς και οι λεζάντες των φωτογραφιών θα υπάρχουν στα 
ελληνικά και αγγλικά, ώστε το ημερολόγιο αυτό να μπορεί να αποσταλεί και σε 
ξένους επισκέπτες και παράγοντες του τουρισμού. Την έκδοση θα προλογίζει ο Κος 
Μιχάλης Ασημομύτης-Στάης, κοινωνιολόγος, μετά από έρευνα που θα 
πραγματοποιήσει σε ιστορικά αρχεία του Δήμου. 
 

Στοχευμένο κοινό επικοινωνίας: Κάτοικοι του νησιού καθώς και φίλοι/επισκέπτες, 

συνεργάτες του Δήμου, παράγοντες του τουρισμού. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως 

ένα μέσο προβολής και ανάδειξης της τουριστικής μας ταυτότητας, ως ένα εργαλείο 

επικοινωνιακό που θα συνοδεύει σε κάθε παρουσία του Δήμου Μυκόνου σε εκθέσεις 

στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

• Διάσταση: 31 εκ. πλάτος Χ 16 εκ. ύψος. 

• Τριγωνική βάση από σκληρό χαρτόνι όπου στηρίζονται με μεταλλικό σπιράλ 
οι εξής σελίδες: 

• 1 φύλλο εξωφύλλου. 

• 1 φύλλο με χαιρετισμό του Δημάρχου Μυκόνου στα ελληνικά και αγγλικά. 

• 4-6 εσωτερικά φύλλα όπου αναπτύσσεται εισαγωγή με κείμενα στα ελληνικά 
και αγγλικά. 

• 12 φύλλα για κάθε μήνα σε συνδυασμό με έγχρωμες φωτογραφίες. Στην πίσω 
όψη κάθε φύλλου αναγράφονται σε ημερολόγιο οι αντίστοιχες βασικές 
εορτές και αργίες καθώς και τοπικό εορτολόγιο. 

• Μια σελίδα ευχετήρια κάρτα. 

• Λευκός φάκελος, διαστάσεων 32 εκ. Χ 23 εκ. με εκτυπωμένη την ταυτότητα 
του Δήμου και σήμα “port payé”, για αποστολή του ημερολογίου. 

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Περιλαμβάνει τον δημιουργικό σχεδιασμό του ημερολογίου, τις φωτογραφίες 

και την επεξεργασία τους, την συγγραφή των συνοδευτικών κειμένων, τη 

διόρθωση και τη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα, τελικές μακέτες για 

όλο το έργο και επιμέλεια παραγωγής. Περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός 

του φακέλου αποστολής και της ευχετήριας κάρτας σε διαφορετικές μακέτες. 

Ο σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί από την γραφίστρια Λίλα Παλαιολόγου 

(pelpal productions). 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

i. Χαρτόνι πλάτης 16 εκ. Χ 31 εκ., χαρτόνι κουσέ 450 γρ., με μονόχρωμη 

εκτύπωση επί της α’ όψης, πυκμάνσεις, δίπλωμα και κόλληση. 

ii. 18-20 εσωτερικά φύλλα (36-40 σελίδες) 15.5 εκ. Χ 30 εκ., 
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χαρτί Velvet 250 γρ., 4-χρώμη εκτύπωση (α+β όψη), βερνίκι μηχανής. 

iii. Ξάκρισμα, σύνθεση σελίδων, ένθεση μεταλλικού σπιράλ 

iv. Δίπτυχη ευχετήρια κάρτα 14.5 Χ 21 εκ., χαρτί πολυτελείας 220 γρ., 

4-χρώμη εκτύπωση (α+β όψη). 

v. Φάκελος ‘σακούλα’ λευκός 23 X 32 εκ., με αυτοκόλλητο κλείσιμο, με 

εκτύπωση μονόχρωμη του λογοτύπου του Δήμου Μυκόνου. 

 
ΤΕΜΑΧΙΑ: 5.000 σετ (ημερολόγια, κάρτα και φάκελοι)  
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ: 3.6 ευρώ/τεμάχιο 
ΚΟΣΤΟΣ: 18.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
ΦΠΑ: 4.320 ευρώ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.320 ευρώ 
 
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε 
αντίστοιχο είδος. Κατόπιν των παραπάνω και επειδή η συγκεκριμένη δαπάνη προβάλλει 
τον τοπικό πολιτισμό, την ιστορία του νησιού και τον Δήμο, προάγει τα κοινωνικά, 
πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, και δεν υπερβαίνει το προσήκον 
μέτρο (άρθρα 75 και 158 παρ.3 του ν.3463/2006), αιτούμαστε από την Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Μυκόνου την έγκριση της παραπάνω δαπάνης (CPV 30199792-8) για τον 
Σχεδιασμό και την παραγωγή Ημερολογίου 2023, μαζί με φάκελο αποστολής, ήτοι 
συνολικού ποσού 22.320,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00-
6615 του προϋπολογισμού του έτους 2022. 
 

 
                                                                                    Ο Δήμαρχος Μυκόνου 

 
 
 

                                                                                     Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

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 ) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

Α.  Εγκρίνει  δαπάνη συνολικού ποσού 22.320,00€, σε βάρος του ΚΑ 00-6615 του 
προϋπολογισμού του έτους 2022, για τον Σχεδιασμό και την παραγωγή 
Ημερολογίου 2023, μαζί με φάκελο αποστολής. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.  
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 254/2022. 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                           ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ 
                                                                               ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                               ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                               ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                               ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                              
                                                                              
          Ακριβές αντίγραφο                              
         Μύκονος, 07/11/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
       
       
 
 
       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


