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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ     Σμίνθη, 06/08/2021 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Αριθμ. Πρωτ.: 4837 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΣ 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

1) Γιουρούκ Σαλή   2) Μπουγιουκλού Χουσεΐν 
3)  Αγγούσογλου Εργκιούλ  4) Ραμαδάν Μπαχρή 
5)    Κιούρτ Αχμέτ    6) Μέτσογλου Οντέρ 

 
 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης σετακτική συνεδρίαση 
του Οργάνου, την 10/08/2021ημέρα Τρίτηκαι από ώρα 12:30 μ.μ.,ο πρόεδρος θα 
επικοινωνεί τηλεφωνικά με το κάθε μέλος ξεχωριστά, για να συμμετάσχει έτσι σε συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που παρατίθενται παρακάτω, 
διά περιφοράς, σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. 
φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του, και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του 
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87): 
 
ΘΕΜΑ (1ο): Ορισμός Υπολόγου Χ.Ε. Προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων.(Εισηγ.: 
Μαρία Μύτικα) 
 
ΘΕΜΑ (2ο):Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020. (Εισηγ.: Μαρία Μύτικα) 
 
ΘΕΜΑ (3ο):Σύνταξη έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού για το B΄ τρίμηνο του 
2021.(Εισηγ.: Μαρία Μύτικα) 
 
ΘΕΜΑ (4ο):Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού από λανθασμένη αναδρομική επιβολή τελών 
καθαριότητας και φωτισμού στον Μπατζάκ Αχμέτ του Μεχμέτ.(Εισηγ.: Γιώργος Χιάλης) 
 
ΘΕΜΑ (5ο):Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ενός καινούργιου ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα (Πρόγραμμα 
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας)»(Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού). 
 
ΘΕΜΑ (6ο): Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 12 κ.μ.» 
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 
(Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού) 
 
ΘΕΜΑ (7ο):Τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Προμήθεια 
Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων ή / και Συνοδευτικού Εξοπλισμού» ποσού 58.556,0€που 
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χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική 
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ι, με τίτλο «Προμήθεια 
Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων ή / και Συνοδευτικού Εξοπλισμού».(Εισηγ.: Δ. 
Πλουμιστού) 
 
ΘΕΜΑ (8ο):Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του 
διαγωνισμού για το έργο :«Επισκευή –συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μύκης» ποσού 
39.300,00€(Εισηγ.: Δ. Πλουμιστού) 
 
 
ΘΕΜΑ (9ο):Χορήγηση 4ης γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του  
έργου: ’Έργα Δημοτικής Οδοποιίας στους οικισμούς Κενταύρου και Κοτύλης (Υποέργο 2 ‘’ 
Οικισμός Κοτύλης’’)».(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κα 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ) 
 
 
ΘΕΜΑ (10ο):Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2021-2022.(Εισηγ.: 
Μαρία Κύρου). 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ 
 
 

 
                                                             ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ 


