
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μύκονος, 18.04.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρακτ.: 11/2016 

     
 
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2016, 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 Παρασκευή 22 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 
15.00 (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 Παρασκευή 22 του μηνός Απριλίου 2016  και ώρα 15:00 (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, 18-04-2016 
                                                                                              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. Περί έγκρισης Πρακτικών κατακύρωσης για το δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό για α) την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των 
Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, & Κοινωνικός 
Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» (με το διακριτικό τίτλο Π.Α.& Κ.Ο. ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΞΙΩΤΗΣ’) και β) την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των α) εργαζόμενων στο 
Δήμο Μυκόνου β) εργαζόμενων στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός, Αθλητικός, 
& Κοινωνικός Οργανισμός ‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ’» και γ) εργαζόμενων στο Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 

2. Περί έγκρισης Πρακτικών κατακύρωσης για το δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό για την «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών, Δήμου Μυκόνου, των 
Νομικών Προσώπων (ΔΛΤΜ, ΝΠΔΔ ΠΑΚΟ Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ) και Α & Β Σχολικών Επιτροπών 
Δήμου Μυκόνου έτους 2016»  

3. Περί έγκρισης Πρακτικών κατακύρωσης για το δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό  
διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για τις «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων (άρθ. 21 
παρ. 11 του Ν. 3731/2008)»  

4. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης, έγκριση μελέτης, έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης 
και δέσμευσης πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια γραφικής 
ύλης  

5. Περί έγκρισης μελέτης, έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευση 
πίστωσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τις «Αμοιβές 
κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση 
αδέσποτων ζώων» 

6. Περί Ανάθεσης εκπόνησης μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ρυθμιστικής 
Σήμανσης της Δ.Ε.  Μυκόνου  

7. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων 
8. Εξέταση διαφόρων εγγράφων – αιτήσεων κλπ. 
9. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων. 

 
 

 

 

 

 

 

 


