
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μύκονος, 24/04/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρακτ.: 09/2015 

     
 
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου  του έτους 2015, ο υποφαινόμενος υπάλληλος 
του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με σημερινή 
ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:  
 
δια της οποίας καλείται όπως προσέλθει την Τετάρτη 29 του μηνός Απριλίου 2015 και ώρα 17.00΄ 
(μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προς συζήτηση των αναγραφομένων στην παρούσα πρόσκληση 
θεμάτων.  
 
        (Ο επιδώσας υπάλληλος)                                                                  (Ο παραλαβών) 

 
 
 
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε 
την Τετάρτη 29 του μηνός Απριλίου 2015 και ώρα 17.00΄ (μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, 
προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 
 
 

                            Μύκονος, 24-4-2015 
                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ              
                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                    
                                                                                            Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
                                                                                               Δήμαρχος Μυκόνου 
 
 
ΠΡΟΣ:               Τα τακτικά μέλη:                           Τα αναπληρωματικά μέλη:                                                        
                        - Γκέλο Νικόλαο                               - Ατζαμόγλου Μιλτιάδη 
                        - Μπόνη Ευάγγελο                           - Καλπουρτζή Ελένη 
                        - Κοντιζά Δημήτριο                          - Γρυπάρη Ειρήνη 
                        - Ρουσουνέλο Γεώργιο            - Σταυρακόπουλο Πέτρο 
                        - Ρούσσο Παντελεήμονα                 - Αποστόλου Μιχαήλ 
                        - Σαμψούνη Κωνσταντινιά               
 
 
 

 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

1. Έγκριση μελετών για τα κάτωθι: 

1. Παροχή της υπηρεσίας: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015»  

2. Προμήθεια σκυροδέματος για τη βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου  

3. Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων 
οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος, οδικού δικτύου Μυκόνου 

4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» έτους 2015, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του 
Δήμου Μυκόνου  

5. Παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες εξειδικευμένου χρηματοδοτικού συμβούλου για την 
χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020» 

2. α) Έγκριση μελέτης β) έγκριση όρων Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Π.Δ.28/80, για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης και 
παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Μυκόνου 
2015-2017», με προϋπολογισμό 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

3. α) Έγκριση μελέτης β) διάθεση πίστωσης γ) έγκριση όρων Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: 
«Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» προϋπολογισμού 
59.839 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 

4. Έγκριση μελέτης για εργασία μεταφοράς στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ και διάθεση της πίστωσης 
5. Έγκριση μελέτης για προμήθεια υλικού επικάλυψης ΧΥΤΑ και διάθεση της πίστωσης 
6. α) Έγκριση μελέτης, β) δέσμευση και διάθεση πίστωσης για τις υπηρεσίες (προσκλήσεις 

ενδιαφέροντος) ως εξής: 

1. για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου 
προγράμματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας», με προϋπολογισμό 24.600,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

2. για την ανάθεση της υπηρεσίας «Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Μυκόνου και Γεωγραφική 
GIS αποτύπωση Χώρας Μυκόνου», με προϋπολογισμό 21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 

3. για την ανάθεση της υπηρεσίας “Τοποθέτηση και λειτουργία WIFI Χώρας Μυκόνου”, με 
προϋπολογισμό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

4. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες εξειδικευμένου 
χρηματοοικονομικού συμβούλου για υποστήριξη του Δήμου Μυκόνου για έργα ΣΔΙΤ και 
συμβάσεων παραχώρησης», με προϋπολογισμό 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

7.  Έγκριση μελέτης για την «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, για την ολοκλήρωση έργων και μελετών για έργα που δεν 
χρηματοδοτούνται από ΕΣΠΑ», με προϋπολογισμό 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

8. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων 

9. Εξέταση διαφόρων εγγράφων-αιτήσεων κλπ. 

 


