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  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 19η 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 Τρίτη 23 του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00 
(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 Τρίτη 23 του μηνός Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00 (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, 19-06-2015 
                                                                                              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 μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την υπηρεσία «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

2. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την προμήθεια «Χημικών τουαλετών (WC) ΑΜΕΑ». 

3. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την υπηρεσία «Βελτίωση οδοστρώματος σε τμήματα του οδικού 
δικτύου του Δ. Μυκόνου». 

4. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία 
«Συντήρηση – επισκευή όλων των οχημάτων του Δ. Μυκόνου». 

5. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία 
«Συντήρηση – αντικατάσταση ελαστικών κλπ. όλων των οχημάτων του Δ. Μυκόνου». 

6. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, για την υπηρεσία 
«Απομαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ. του Δ. Σ. του Δ. Μυκόνου». 

7. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την υπηρεσία «Αντικατάσταση λαμπτήρων δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
Δ. Μυκόνου». 

8. Έγκριση μελέτης/τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την υπηρεσία «Περίφραξη κάδων απορριμμάτων του Δ. Μυκόνου». 

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Εργατοτ. Προσωπ. 
(Λειτουργία ΧΥΤΑ και Αποκομιδή απορριμμάτων – Καθαρισμός Κοινόχρηστων χώρων Δ. 
Μυκόνου). 

10. Εξέταση δικογράφων και άσκηση ή μη ένδικων μέσων. 

11. Διάθεση διαφόρων άλλων πιστώσεων. 

12. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων, εγγράφων κλπ. 

 


