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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          Μύθνλνο, 08/01/2021 
ΝΟΜΟ  ΚΤΚΛΑΓΧΝ                                                                       Αξ. Πξαθη.: 1/2021 
                                                                   

     
ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΟ ΔΠΙΓΟΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ (ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ) 
 
 
 

 
                              ΠΡΟ: α) θ. Γήκαξρν Μπθόλνπ 

                                                                         β) Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνη. πκβνπιίνπ θαη 
                                                                              Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ 

                                                                       γ)  Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
                                                                (όπσο ν Πίλαθαο Απνδεθηώλ) 

 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ: «Πξόζθιεζε Δηδηθήο Γηα Πεξηθνξάο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ». 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4555/202018 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ 
αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ, ηεο κε αξ.πξση. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-
1ΑΔ) εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔ «ύγθιεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, ησλ 
Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο 
ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλνΨν COVID-19”, θαζώο θαη ηελ κε αξηζκ. 
Γ1α/Γ.Π.νηθ: 2 (ΦΔΚ 1/Β΄/02-01-2021) ΚΤΑ, ζαο θαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε   ζηελ δηα 
πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ  Σξίηε 12 ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ 
ηνπ έηνπο 2021 θαη ώξα από 12:00΄κ.κ. έσο 14:00΄κ.κ. , πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί θαη 
λα ιεθζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην απόθαζε επί ηνπ παξαθάησ κνλαδηθνύ ζέκαηνο: 
   

 

«Πεξί έγθξηζεο ηνπ ΟΠΓ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ 
έηνπο 2021».  
                                                                               
                                                                      
                                                                         Μύθνλνο,  08/01/2021 

 
                                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                     
 

                                                                              ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ 
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Παξαθαιείζζε ηελ Σξίηε 12 Ιαλνπαξίνπ θαη από ώξα 12:00΄έσο θαη 
14:00΄λα ελεκεξώζεηε ειεθηξνληθά ην Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ζην e-mail: teri@mykonos.gr ςεθίδνληαο: «ΤΠΔΡ» ή «ΚΑΣΑ» ή 
«ΑΠΟΥΗ» ή «ΛΔΤΚΟ», ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ. 
Οη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ, ζα αλαθνηλσζνύλ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ πξώηε, κεηά ηε ιήςε ηεο απόθαζεο, 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε.  
 
 
ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑ ΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ: 
 
 
1. πκκεηέρνληα (παξόληα) ζηε ζπλεδξίαζε ζεσξνύληαη ηα κέιε 

πνπ έρνπλ απνζηείιεη ηελ ςήθν ηνπο κέρξη ηελ ώξα πνπ θαζνξίδεηαη 
αλσηέξσ, δειαδή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε από ώξα 12.00΄ 
έσο 14.00΄. Σα κέιε πνπ δελ ζα απνζηείινπλ ςήθν κέρξη ηελ ώξα 
14.00΄ ζεσξνύληαη κε ζπκκεηέρνληα (απόληα). Σν αλσηέξσ σξάξην 
ζα ηεξεζεί απζηεξά. 

2. Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο δηα πεξηθνξάο ηα ζηάδηα 
ηεο ζπδήηεζεο πξσηνινγίαο & δεπηεξνινγίαο παξαιείπνληαη αθνύ ε 
ζπλεδξίαζε δελ γίλεηαη κε ηελ ζπλεζηζκέλε δηαδηθαζία θαη δελ 
ππάξρεη θπζηθή παξνπζία. 

3. Κάζε κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηά πεξαηηέξσ 
ζηνηρεία επί ησλ εηζεγήζεσλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ή ζην e-
mail: teri@mykonos.gr  

4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλεδξίαζε εθόζνλ ζέινπλ λα 
ηνπνζεηεζνύλ θαη αλαιπηηθόηεξα κπνξνύλ καδί κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
e – mail κε ην νπνίν ζα δειώζνπλ ηελ ςήθν ηνπο λα ηνπνζεηεζνύλ 
γηα απηή. 

 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
 
Γήκαξρνο Μπθόλνπ 
ΚΟΤΚΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

 
Γεκνηηθνί ύκβνπινη 
1) ΚΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΑΛΔΚΑΡΑ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
2) ΑΣΕΑΜΟΓΛΟΤ ΜΗΛΣΗΑΓΖ (ΜΗΛΣΟ) ηνπ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
3) ΕΟΤΓΑΝΔΛΖ ΜΗΥΑΖΛ (ΜΠΑΛΣΑ) ηνπ ΗΑΚΧΒΟΤ 
4) ΓΑΚΣΤΛΗΓΖ ΗΑΚΧΒΟ (ΚΑΡΗΧΣΖ) ηνπ ΗΧΑΝΝΖ 
5) ΒΗΓΛΗΑΡΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ (ΜΑΓΟΤΠΑ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
6) ΚΑΛΠΟΤΡΣΕΖ- ΚΟΤΣΟΤΚΟΤ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΑΝΣΧΝΗΟΤ 
7) ΡΟΤΟΤΝΔΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
8) ΜΑΝΔΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΣΑΚΖ) ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 
9) ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΜΑΡΗΑ (ΦΤΛΔΝΑ) ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 
10) ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΣΧΝΗΑ (ΣΟΝΗΑ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
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11) ΚΟΝΣΗΕΑ ΔΛΔΝΖ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
12) ΒΔΡΧΝΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
13) ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ (ΚΟΡΝΗΒΑ) ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
14) ΑΓΟΡΟΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ (ΑΚΖ) ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
15) ΓΚΔΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΑΝΓΡΔΑ 
16) ΥΑΝΗΧΣΖ ΜΑΡΟΤΟΤΛΑ (ΠΑΥΖ) ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
17) ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ ηνπ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 
18) ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ (ΑΝΟΗΞΖ) ΣΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 
19) ΚΟΝΣΗΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 
20) ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 
21) ΓΡΤΠΑΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ηνπ ΓΑΜΗΑΝΟΤ (ΤΕ.) 
22) ΝΑΕΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ ηνπ ΜΑΡΚΟΤ 
23) ΛΟΨΕΟ ΗΧΑΝΝΖ (ΚΑΣΑΡΟ) ηνπ ΣΑΤΡΟΤ 
24) ΑΜΦΟΤΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΑ (ΝΣΗΝΑ) ηνπ ΠΤΡΗΓΧΝΟ 
25) ΚΑΜΜΖ ΑΝΝΑ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 
26) ΕΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ 
27) ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

 
Πξόεδξνη Κνηλνηήησλ Άλσ Μεξάο & Μπθνλίσλ 
1) ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 
2) ΚΟΤΑΘΑΝΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ (ΜΑΓΚΑ) 
 
 

Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΣΕΑΝΟ ηνπ ΖΛΗΑ 


