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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στη Μύκονο, σήμερα την 4η του μηνός Ιουνίου 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 Δευτέρα 08 του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 20.30
(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 Δευτέρα 08 του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 20.30 (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, 04-06-2015
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου
ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη:
- Γκέλο Νικόλαο
- Μπόνη Ευάγγελο
- Κοντιζά Δημήτριο
- Ρουσουνέλο Γεώργιο
- Ρούσσο Παντελεήμονα
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Ατζαμόγλου Μιλτιάδη
- Καλπουρτζή Ελένη
- Γρυπάρη Ειρήνη
- Σταυρακόπουλο Πέτρο
- Αποστόλου Μιχαήλ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Εξέταση πρακτικού 1 επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια – αναβάθμιση –
προσαρμογή Παιδικών Χαρών Δ. Μυκόνου στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Παροχή υπηρεσίας
Εξειδικευμένου Χρηματοδοτικού Συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ
ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020».
3. Έγκριση μελέτης, έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης - διάθεση πίστωσης και
κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων έτους 2015».
4. Έγκριση προμήθειας, έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης - διάθεση πίστωσης,
για την προμήθεια ηλεκτρικού / επαναφορτιζόμενου εργαλείου (δραπανοκατσάβιδου), για τις ανάγκες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων.
5. Έγκριση μελέτης, έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – διάθεση πίστωσης, για
την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους
2015.
6. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης φωτισμού οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων χώρων του
Δήμου Μυκόνου με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
7. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων.
8. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων, εγγράφων κλπ.

