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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στη Μύκονο, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ο υποφαινόμενος υπάλληλος
του Δήμου Μυκόνου, που ενεργώ κατ’ εντολήν του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
επέδωσα ταυτάριθμη πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω λήξης
του οικονομικού έτους και για λόγους δημόσιας υγείας, με σημερινή ημερομηνία προς τον
Δημοτικό Σύμβουλο:
δια της οποίας καλείται όπως προσέλθει εκτάκτως την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:30΄ μεσημβρινή, 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
εκτάκτως, λόγω λήξης του οικονομικού έτους και για λόγους δημόσιας υγείας, την
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30΄, στο Δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να
συζητηθούν και ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων.
Μύκονος, 27-12-2018
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:
- Γρυπάρη Ειρήνη
- Κοντιζά Δημήτριο
- Σταυρακόπουλο Πέτρο
- Καμμή Άννα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. Έγκριση μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον
διεθνή διαγωνισμό «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου & Μεταφορικών μέσων για τα έτη
2018-2020» προϋπολογισμού 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
2. Ακύρωση του διαγωνισμού “Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την
προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”, μετά την υπ’ αριθ.
1147/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ.
3. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο “ Εξοικονόμηση ενέργειας στο
Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”
και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης.
4. Έγκριση της παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου» με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος.
5. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.

