ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σμίνθη, 29/06/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 5025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1) Γιουρούκ Σαλή
3) Αγγούσογλου Εργκιούλ
5) Κιούρτ Αχμέτ

2) Μπουγιουκλού Χουσεΐν
4) Ραμαδάν Μπαχρή
6) Μέτσογλου Οντέρ

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μύκης σε τακτική συνεδρίαση
του Οργάνου, την 03/07/2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00π.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): Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ΚΔΕΜ
ΘΕΜΑ (2ο): Ανάθεση σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Μύκης ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 8/7/2020 και σύνταξη προτάσεων κατά την
εκδίκαση της έφεσης του Δήμου κατά της εταιρείας «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.».
ΘΕΜΑ (3ο): Έγκριση οριστικού αναδόχου του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Δ.Κ. ΜΥΚΗΣ», ποσού 74.000,00€
ΘΕΜΑ (4ο): Έγκριση οριστικού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και
τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.E. Koτύλης», ποσού 20.000,00€
ΘΕΜΑ (5ο): Έγκριση οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση-επισκευής οχημάτων
και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μύκης» (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ), ποσού 14.000,00€
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ΘΕΜΑ (6ο): Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Κατασκευή τοιχίων
αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικισμούς Δ.Κ. Μύκης» αναδόχου Σκούρα Κων/νου
ποσού 58.200,00€
ΘΕΜΑ( 7ο): Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη διαμόρφωση υπάρχοντος οικοπέδου σε χώρο
πολλαπλών δραστηριοτήτων στον οικισμό Χρυσό» προϋπολογισμού 48.615,58 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ
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