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  ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ηε Μύθνλν, ζήκεξα ηελ 2ε ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2015, ν ππνθαηλόκελνο ππάιιεινο ηνπ 
Δήκνπ Μπθόλνπ, πνπ ελεξγώ θαη’ εληνιήλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, επέδσζα 
ηαπηάξηζκε πξόζθιεζε ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, κε ζεκεξηλή εκεξνκελία πξνο 
ηνλ Δεκνηηθό ύκβνπιν:  
 
δηα ηεο νπνίαο θαιείηαη όπσο πξνζέιζεη ηελ Σεηάξηε 6ε ηνπ κελόο Μάτνπ 2015 θαη ώξα 17.00΄ 
(κ.κ.), ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα, πξνο ζπδήηεζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε 
ζεκάησλ.  
 
        (Ο επηδώζαο ππάιιεινο)                                                                  (Ο παξαιαβώλ) 

 
 
 
ΘΕΜΑ: « Πρόζκληζη ηακηικής σνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής ». 

 
Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 75, παξ. 5, 6 ηνπ Ν. 3852 / 2010, ζαο θαινύκε όπσο πξνζέιζεηε 
ηελ Σεηάξηε 6ε ηνπ κελόο Μαΐνπ 2015 θαη ώξα 17.00΄ (κ.κ.), ζην Δεκνηηθό θαηάζηεκα, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί θαη ιεθζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή απόθαζε επί ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα. 
 
 

                           Μύθνλνο, 30-4-2015 
                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ              
                                                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 
                                                                    
                                                                                            Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο 
                                                                                               Δήκαξρνο Μπθόλνπ 
 
 
ΠΡΟ:               Σα ηακηικά μέλη:                           Σα αναπληρωμαηικά μέλη:                                                        
                        - Γθέιν Νηθόιαν                               - Αηδακόγινπ Μηιηηάδε 
                        - Μπόλε Επάγγειν                           - Καιπνπξηδή Ειέλε 
                        - Κνληηδά Δεκήηξην                          - Γξππάξε Εηξήλε 
                        - Ρνπζνπλέιν Γεώξγην            - ηαπξαθόπνπιν Πέηξν 
                        - Ρνύζζν Παληειεήκνλα                 - Απνζηόινπ Μηραήι 
                        - ακςνύλε Κσλζηαληηληά               
 
 
 
 
 



 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 

1. Προζλεγχοσ τριμηνιαίασ Ζκθεςησ Προχπολογιςμοφ Ά τριμήνου 2015 
2. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) ζγκριςη και διάθεςη πίςτωςησ για την εργαςία «Επιςκευή και 

υντήρηςη Οχημάτων του Δήμου Μυκόνου» δαπάνησ 23.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του Δήμου 2015 

3. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) ζγκριςη και διάθεςη πίςτωςησ για την εργαςία «Αλλαγή 
ελαςτικϊν, λιπαντικϊν και πλφςιμο οχημάτων Τπηρεςίασ Καθαριότητασ Δήμου 
Μυκόνου», δαπάνησ 22.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ του 
προχπολογιςμοφ του Δήμου 2015 

4. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) ζγκριςη και διάθεςη πίςτωςησ για την προμήθεια υλικοφ για 
ςυςτήματα πυροπροςταςίασ τησ Χϊρασ Μυκόνου, φψουσ 15.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ του Κ.Α 30-6654.003 Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 

5. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) ζγκριςη και διάθεςη πίςτωςησ για την εκτζλεςη τησ εργαςίασ 
«Περίφραξη Δυτικοφ Σμήματοσ του ΧΑΔΑ Δήμου Μυκόνου» φψουσ 9.500,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ του Κ.Α 20 7324.0001 Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 

6. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) ζγκριςη και διάθεςη πίςτωςησ για την «Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου Οικονομικοφ Ζτουσ 2015» φψουσ 23.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ςε βάροσ του Κ.Α 20 7135.0001 Οικονομικοφ Ζτουσ 2015 

7. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) διάθεςη πίςτωςησ γ) ζγκριςη όρων Πρόχειρου μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη προςφορά για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ / ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ» ζτουσ 2015 για τισ ανάγκεσ 
όλων των υπηρεςιϊν του Δήμου Μυκόνου» με προχπολογιςμό 69.020,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (16%) 

8. α) ζγκριςη όρων για τον Πρόχειρο διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με 
κριτήριο κατακφρωςησ την τεχνοοικονομικά ςυμφερότερη προςφορά, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Π.Δ.28/80, για την ανάθεςη εκτζλεςησ τησ υπηρεςίασ «Τπηρεςίεσ 
εξειδικευμζνου χρηματοδοτικοφ ςυμβοφλου για την χρηματοδότηςη ζργων από το 
ΕΠΑΙΙ (Ε) 2014-2020», με προχπολογιςμό 73.185,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ. 

9. α) Ζγκριςη μελζτησ, β) διάθεςη πίςτωςησ γ) ζγκριςη όρων πρόχειρου διαγωνιςμοφ 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Τπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο 
κατακφρωςησ την οικονομικότερη προςφορά για την προμήθεια είδοσ για την 
«Προμήθεια αναβάθμιςη - προςαρμογή παιδικϊν χαρϊν ςτισ απαιτήςεισ του ΕΛΟΣ» 
ζτουσ 2015 για τισ ανάγκεσ όλων των υπηρεςιϊν του Δήμου Μυκόνου» με 
προχπολογιςμό 69.600,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (16%) 

10. Ζγκριςη Πρακτικοφ κληρϊςεωσ Επιτροπϊν Δήμου Μυκόνου  
11. Διάθεςη διαφόρων Πιςτϊςεων 

12. Εξζταςη διαφόρων εγγράφων – αιτήςεων κλπ. 

 

 

 

 

 


