
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               Μύκονος,  08.09.2021

   
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ

               ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  30η 

της 08ης-09-2021  

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡ.  

ΑΠΟΦ.

1ο Εκτός 
Ηµερησίας

Περί έγκρισης για επαναπροκήρυξη µίας (1) θέσης ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων Μερικής Απασχόλησης µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια απασχόλησης 4,5 ωρών ηµερησίως, για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας σχολικών µονάδων του Δήµου Μυκόνου. 

Η Ο.Ε. οµόφωνα εγκρίνει την επαναπροκήρυξη µίας (1) θέσης ΥΕ Καθαριστών/-στριών Σχολικών Μονάδων Μερικής 
Απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια απασχόλησης 4,5 ωρών ηµερησίως, & για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το διδακτικό έτος 2021-2022, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων του Δήµου 
Μυκόνου. 
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2ο Εκτός 
Ηµερησίας

Περί έγκρισης Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισµών του Δήµου Μυκόνου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας  µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΥΚΟΝΟΥ»  

Η Ο.Ε. κατά πλειοψηφία εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
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3ο Περί έγκρισης παράτασης συµβάσεων προσωπικού µε σύµβαση ΙΔΟΧ για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Η Ο.Ε. οµόφωνα εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων του ανωτέρω προσωπικού. 
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4ο Περί έγκρισης Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διαγωνισµών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προµήθεια καυσίµων και 
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήµου Μυκόνου και των Νοµικών Προσώπων του για ένα ηµερολογιακό έτος 2121-2022», 
κατόπιν ολοκλήρωσης ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

Το Δ.Σ. οµόφωνα εγκρίνει το ανωτέρω Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισµών αναδεικνύει ανάδοχο για την «Προµήθεια 
καυσίµων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήµου Μυκόνου και των Νοµικών Προσώπων του για ένα ηµερολογιακό 
έτος 2121-2022», κατόπιν ολοκλήρωσης ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 
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5ο Περί αποδοχής χρηµατικού ποσού από το ΥΠΕΣ και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών- Η΄ Κατανοµή έτους 2021. 

Το Δ.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την ανωτέρω έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών- Η΄ Κατανοµή έτους 2021. 
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6ο Περί αποδοχής χρηµατικού ποσού της Γ’  Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήµου Μυκόνου. 

Το Δ.Σ. οµόφωνα αποδέχεται χρηµατικό ποσό της Γ’  Κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήµου Μυκόνου.
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7ο Περί αποδοχής χρηµατικού ποσού από το ΥΠΕΣ από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών 
µονάδων καθώς και των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ σύµφωνα µε τον ν. 3852/2010 και αφορούν στη χρονική 
περίοδο Μαΐου- Αυγούστου 2021.    

Το Δ.Σ. οµόφωνα αποδέχεται χρηµατικό ποσό από το ΥΠΕΣ από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την καταβολή µισθωµάτων των 
σχολικών µονάδων καθώς και των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ σύµφωνα µε τον ν. 3852/2010 και αφορούν στη 
χρονική περίοδο Μαΐου- Αυγούστου 2021.    
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8ο Περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 183/2021 προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής λόγω ακύρωσης του 1ου 
Πανευρωπαϊκού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Μυκόνου. 

Η Ο.Ε. οµόφωνα ανακαλεί την ανωτέρω απόφαση. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

9ο Περί έγκρισης δαπανών µετακίνησης υπαλλήλου του Δήµου Μυκόνου. 

Η Ο.Ε. οµόφωνα εγκρίνει τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής.
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