ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό 03/12-02-2021 τακτικής συνεδριάσεως
της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί έγκρισης δαπάνης για
την
αποπληρωμή
λογαριασμού
κατανάλωσης ύδατος όσον αφορά το
ακίνητο για τη στέγαση των δικαιούχων του
άρθρου 32 του Ν. 4483/2017».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2021

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του
έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής epresense, μετά την από 08/02/2021 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 συμμετείχαν τα έξι
(6) μέλη:
Παρόντες:
1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος
2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Απόντες:
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικαιολογ. απών)
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ τα εξής:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010 «Όταν δημιουργείται
άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει
για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται να υποβάλλει προς έγκριση τη
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».
2. Την υπ’ αριθ. 74/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου: «Περί
έγκρισης του από 05/06/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και
κατακύρωσης του αποτελέσματος για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των
δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν.4483/2017».
3. Το από 1η Σεπτεμβρίου 2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως κατοικίας, με θέμα
«Λογαριασμοί κατανάλωσης ύδατος για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των
δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν.4483/2017».
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4. Την υπ’ αριθ. απόφαση 41/2021 απόφαση Δημάρχου, σχετικά με την αποπληρωμή
του λογαριασμού κατανάλωσης ύδατος από το Δήμο Μυκόνου, που αφορά το
ακίνητο για τη στέγαση δικαιούχων του άρθρου 32 του Ν.4483/2017.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω
καθώς και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
(ΦΕΚ 197Α) (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019).
2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019
4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του ΥΠΕΣ
«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού».
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 -29η ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠΕΣ
με ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4
6. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:9147/2021 (ΦΕΚ 543/Β΄/10-02-2021) ΚΥΑ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία,
Α.
Εγκρίνει δαπάνη για την αποπληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ύδατος και
αποχέτευσης από το Δήμο Μυκόνου για την εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΚΕ», χρήσης έως και 30/11/2020 (περίοδος Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
31/08/2020- 30/11/2020), ποσών πληρωμής:
1.
2.
3.
4.

71,80 ευρώ (αρ. υδρομέτρου) 53101922
148,00 ευρώ (αρ. υδρομέτρου) 92702050
75,60 ευρώ (αρ. υδρομέτρου) 92702049
80,30 ευρώ (αρ. υδρομέτρου) 92702051,
στο όνομα καταναλωτή «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΙΚΕ»,
προκειμένου να ενσωματωθούν στο εξής στους λογαριασμούς κατανάλωσης
ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Μυκόνου.

Β.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.

Μειοψήφησε ο κ. Νικόλαος Γκέλος
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2021.
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
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος, 15/02/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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