
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μύκονος,  30.03.2018 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Αρ. Πρακτ.:  08/2018 

                                                  
 
  ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ   
 

                                                                                                
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Στη Μύκονο, σήμερα την 30ή του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, 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 3η του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
16:30΄ (4.30 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 Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 16:30΄ (4.30 μ.μ.), στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου 
να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των κάτωθι θεμάτων.  
 
 

                             Μύκονος,  30-03-2018 
                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ              
                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                    
                                                                                               Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
                                                                                                   Δήμαρχος Μυκόνου 
 
 
 
ΠΡΟΣ:              Τα τακτικά μέλη:                              Τα αναπληρωματικά μέλη:                                                        
                        - Γκέλο Νικόλαο                                - Παναγιωτακόπουλο Λάμπρο 
                        - Ρουσουνέλο Γεώργιο                       - Γρυπάρη Ειρήνη 
                        - Μπόνη Ευάγγελο                          - Κοντιζά Δημήτριο 
                        - Ζουγανέλη Μιχαήλ                         - Σταυρακόπουλο Πέτρο 
                        - Σαμψούνη Κωνσταντινιά                 - Καμμή Άννα 

- Ρούσσο Παντελεήμονα                   
                             
 
 



 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 

1. Περί έγκρισης δαπάνης - έγκριση μελέτης απευθείας ανάθεσης για την Αποκατάσταση 
κατάπτωσης δρόμου στην Άνω Μερά Μυκόνου, προϋπολογισμού 13.147,51€ και διάθεση 
πίστωσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (λόγοι ασφάλειας – προάσπιση δημοσίου 
συμφέροντος).  

2. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 
της 28ης – 03 – 2018 για την μίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας του Δ. Μυκόνου 
και προσδιορισμός διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση των 
τμημάτων που δεν παραχωρήθηκαν. 

3. Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμών του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Μυκόνου 2017-
2018». 

4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου 
Μυκόνου», κατόπιν των σχετικών διευκρινήσεων των υποψηφίων αναδόχων, σύμφωνα 
με την απόφαση αρ. 19/2018 της ΟΕ. 

5. Επαναπροκήρυξη για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
Ψηφιακής Αναβάθμισης Δήμου - Διαχείρισης Εγγράφων & Ροής Εργασιών, με 
ενσωματωμένες Προηγμένες Ψηφιακές Υπογραφές». 

6. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών και κατακύρωσης αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για την στέγαση του 1ου ΕΠΑΛ Μυκόνου. 

7. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής δημοπρασιών και κατακύρωσης αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Μυκόνου. 

8. Περί έγκρισης μελέτης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
«Προμήθεια δύο μικρών φορτηγών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου».  

9. Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών περίφραξης». 
10.  Περί έγκρισης μελέτης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ 

ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού 
δικτύου Μυκόνου 2018». 

11. Περί έγκρισης 4ης Τριμηνιαίας έκθεσης Προϋπολογισμού έτους 2017. 
12. Περί έγκρισης της Α΄ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης. 
13. Περί αποδοχής δωρεάς. 
14. Περί διάθεσης διαφόρων πιστώσεων κατόπιν αιτημάτων των Υπηρεσιών. 
15. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ. 

 
 


