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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 30/28-12-2018 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 163/2018       
 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου 

του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., συνελθούσα σε 

έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, λόγω λήξης του οικονομικού έτους και για 

λόγους δημόσιας υγείας, μετά την από 27/12/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  

κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   

τα τέσσερα (4) μέλη:  

 

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

3. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                  3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπλ.μέλος)           (δικαιολ. απόντες) 

   

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το επείγον της συνεδρίασης και ανέφερε 

λόγους δημόσιας υγείας και λήξης του οικονομικού έτους. 

 

Η Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος και μετά από συζήτηση, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Εγκρίνει το επείγον της συνεδρίασης για τους λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ.1147/2018 

απόφαση της ΑΕΠΠ σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό  και βάσει αυτής πρότεινε την 

ακύρωση του διαγωνισμού. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: “ 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.” 

 

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/8.6.2006) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. 1147/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα , 

 

 

 

Α. Ακυρώνει τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

τύπου LED” κατόπιν της με αριθ. 1147/2018 απόφασης της ΑΕΠΠ. 

 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 163/2018. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

             

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                  ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

                                                                              ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

           

 

 

 

         

 

 

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  28/12/2018                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 


