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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στη Μύκονο, σήμερα την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ο υποφαινόμενος υπάλληλος του
Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, επέδωσα
ταυτάριθμη πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, με σημερινή
ημερομηνία προς τον Δημοτικό Σύμβουλο:
δια της οποίας καλείται όπως προσέλθει την 16η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15.30΄ (3.30 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προς συζήτηση των αναγραφομένων θεμάτων
στην παρούσα πρόσκληση, λόγω του κατεπείγοντος (ύπαρξη προθεσμιών – λόγοι δημοσίου
συμφέροντος/προστασία του περιβάλλοντος).
(Ο επιδώσας υπάλληλος)

(Ο παραλαβών)

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ».
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σας καλούμε όπως προσέλθετε
εκτάκτως την Παρασκευή 16 του μηνός Ιουνίου 2017 και ώρα 15:30΄ (3.30 μ.μ.), στο Δημοτικό
κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των
κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντος (ύπαρξη προθεσμιών – λόγοι δημοσίου
συμφέροντος/προστασία του περιβάλλοντος).

Μύκονος, 14-06-2017
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη:
- Γκέλο Νικόλαο
- Ρουσουνέλο Γεώργιο
- Μπόνη Ευάγγελο
- Ζουγανέλη Μιχαήλ
- Σαμψούνη Κωνσταντινιά
- Ρούσσο Παντελεήμονα

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Παναγιωτακόπουλο Λάμπρο
- Γρυπάρη Ειρήνη
- Κοντιζά Δημήτριο
- Σταυρακόπουλο Πέτρο
- Καμμή Άννα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών για τον δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών
του Δ. Μυκόνου, των Νομικών προσώπων του Δ.Λ.Τ.Μ., ΠΑΚΟ ‘Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’ και
Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ», για ένα ημερολογιακό έτος
και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
2. Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος παραχώρησης
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου σε τρίτους, με σύναψη
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση καθισμάτων –
ομπρελλών και για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής,
για το έτος 2017.
3. Περί εξέτασης ενστάσεως ένωσης εταιρειών ‘ΚΡΙΜΠΑΣ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ’
για την «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» Δ.
Μυκόνου.

