
Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919  
URL:www.kythira.gr – E: kythira@otenet.gr 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 

                           
 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                        Κύθηρα, 8/08/2017 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 2773  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (28η/2017) 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει 
στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» στη Χώρα 
Κυθήρων στις 11/08/2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00’ με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάθεση σύμβασης του έργου «Πλακόστρωση 
οικισμού Σκλαβιάνικα τοπικής κοινότητας Μητάτων» 

2. Επιστροφή παράβολου ένστασης κατά του πρακτικού δημοπρασίας του έργου 
«Προμήθεια και τοποθέτηση φανών δημοτικού φωτισμού στην παραλία Καψαλίου» 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη πληρωμής του 2ου  
λογαριασμού του  έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Μυρτιδίων» 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της προμήθειας: 
«Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας» 

5. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 2013 από Ορκωτό Λογιστή» 

6. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου: 
«Οδοποιία Τ.Δ Μητάτων» 

7. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου: 
«Διαμόρφωση- ασφαλτόστρωση παρκινγκ Χώρας» 

8. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την δαπάνη εκτέλεσης του έργου: 
«Διάνοιξη παρακαμπτηρίου δρόμου Μυρτιδίων» 

9. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  67/2017 δέσμευσης πίστωσης 
10. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  68/2017 δέσμευσης πίστωσης 
11. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  74/2017 δέσμευσης πίστωσης 
12. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  75/2017 δέσμευσης πίστωσης 
13. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  76/2017 δέσμευσης πίστωσης 
14. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  162/2017 δέσμευσης πίστωσης 
15. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  193/2017 δέσμευσης πίστωσης 
16. Ολική ανάκληση της με  αριθμό  195/2017 δέσμευσης πίστωσης 

 
            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα 8/8/2017 
 
Ο Αρμόδιος υπάλληλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

 


