
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μύκονος, 18.03.2017 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρακτ.: 04/2017 

     
 
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ο υποφαινόμενος υπάλληλος 
του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, με σημερινή 
ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:  
 
δια της οποίας καλείται όπως προσέλθει την 22α του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12.30΄ (μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων στην 
παρούσα πρόσκληση.  
 
        (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 Τετάρτη 22α του μηνός Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30΄ (μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, 
προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι 
θεμάτων.  
 

                           Μύκονος,  18-03-2017 
                                                                                              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 της εκλογής Αντιπροέδρου της Ο. Ε. για την δημοτική περίοδο 2017-2019 
 

2. Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Π/Υ 2017 του Δ. Μυκόνου μετά την έγκρισή του 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 
3. Περί έγκρισης πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών για την Προμήθεια Κάδων 

Απορριμμάτων 
 

4. Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: 
«Παροχή υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών 
Μυκόνου, έτους 2017» 

 
5. Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης για το 

έργο: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 Ν.3731/2008), έτους 2017» 
 

6. Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Εργασίες περίφραξης 
κάδων απορριμμάτων» 

 
7. Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες συμβούλου 

για υποστήριξη του δήμου στην υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΚΤ 
& προγράμματα απ’ ευθείας στην ΕΕ» 

 
8. Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Εκτέλεση εργασιών 

απεντόμωσης σε περιοχές και κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Μυκόνου» 

 
9. Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Προμήθεια καυστήρα 

για την Δημοτική Κοινότητα Άνω Μεράς» 
 

10. Περί έγκρισης τεχν. έκθεσης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία 
«Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – έκδοση Πρακτικών του Δημοτ. Συμβουλίου 
έτους 2017»   

 
11. Περί έγκρισης τεχν. έκθεσης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Ανανέωση 

αδειών λογισμικών και σχετικών υπηρεσιών του Δ. Μυκόνου για ένα ημερολογιακό 
έτος» 

 
12. Περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων 

 
13. Εξέταση διαφόρων εγγράφων, αιτήσεων, θεμάτων κλπ. 

  

 


