
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                  Μύκονος,  27.04.2015  

   

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ 

                  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  7η  

 της 22ης-04-2015 
 

  

 

ΘΕΜΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ.  

ΑΠΟΦ. 

1
ο
 

Εκτός 

Ημερησίας 

Περί συζήτησης με αφορμή την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας . 

  
Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί με το από 21/04/2015 ψήφισμα της ΚΕΔΕ για την μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων 
των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας . 

56/15 

2
ο
 Εκτός 

Ημερησίας 

Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους 2015 με δίμηνη 
σύμβαση εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του Ν.3584/2007). 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Μυκόνου έτους 
2015 με δίμηνη σύμβαση εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
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3ο Εκτός 

Ημερησίας 

Περί έγκρισης αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών έτους 
2015. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα  εγκρίνει  την διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη 
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015. 
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4ο Περί άρσης απαγόρευσης της παραμονής ιδιωτικών αεροπλάνων στο Αεροδρόμιο Μυκόνου. 
  
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την έκφραση διαμαρτυρίας κατά της απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού που ορίζει το μέγιστο χρόνο παραμονής στο έδαφος των αεροσκαφών σε δύο (2) ώρες. 
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5ο Περί καθορισμού τόπου και επιβολής τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων κατόπιν της με αριθμ.31/2015 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει τον τόπο και το τέλος  τέλεσης πολιτικών γάμων σύμφωνα με την με αριθμ.31/2015 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου. 
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6ο Περί χορήγησης δικαιώματος διέλευσης και εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. εντός του οδικού δικτύου του Δήμου 
Μυκόνου. 
  
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την παροχή δικαιώματος διέλευσης και εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. εντός του 
οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με την Α.Π.3003/21.04.2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
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7ο Περί έγκρισης τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ – 
ΔΗΜΟΤ. ΣΤΕΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)  
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα  εγκρίνει  την αναβολή λήψη απόφαση αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του 
Ιδρύματος της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ – ΔΗΜΟΤ. ΣΤΕΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ.) 
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8ο Περί δωρεάν παραχώρησης αυτοκινήτου του Δήμου Μυκόνου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση αυτοκινήτου του Δήμου Μυκόνου για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 
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9ο Περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός και εκτός της πόλεως Μυκόνου, καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας, μονοδρομήσεις 
οδικού δικτύου αλλαγή πιάτσας ΤΑΞΙ κλπ. 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός και εκτός της πόλεως Μυκόνου, τον καθορισμό 
ωραρίου τροφοδοσίας και τις μονοδρομήσεις οδικού δικτύου αλλαγή πιάτσας ΤΑΞΙ κλπ. 
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10ο Περί επανεξέτασης της με αρ. 192/2014 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με οφειλές από την εκτέλεση έργου του Δήμου Μυκόνου 
 
Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την αποστολή της υπόθεσης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στον επίτροπό και στο Ελεγκτικό 
συνέδριο και όχι στον Εισαγγελέα. 
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11ο Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης Δημάρχου Μυκόνου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την μη εξέταση  του θέματος ελλείψη λόγων καθότι η  κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των 
αιρετών θα γίνει από την Π.Ε.Δ. 
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12ο Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων για την παραλαβή έργων 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα συγκροτεί τις επιτροπές παραλαβής έργων αποτελούμενες από δημοτικούς συμβούλους με τους 
αναπληρωτές τους σύμφωνα με το Π.Δ.171/87(ΦΕΚ 84/Α/2-6-87). 
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13ο Περί χορήγησης εξουσιοδότησης υπογραφής σε υπαλλήλους για τις εν γένει ταμειακές και τραπεζικές συναλλαγές κατόπιν 
της με αριθμ.55/2015 απόφασης κατανομής προσωπικού του κ.Δημάρχου Μυκόνου. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα χορηγεί εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους για τις εν γένει ταμειακές και τραπεζικές συναλλαγές 
κατόπιν της με αριθμ.55/2015 απόφασης κατανομής προσωπικού του κ.Δημάρχου Μυκόνου 
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                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. 
 
 
 
              ΛΑΜΠΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


