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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 

                           
 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                        Κύθηρα, 18/09/2017 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 3271 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (32η/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 22/9/2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00’ με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2011, 
2. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Κυθήρων οικονομικού έτους 2012, 
3. Υποβολή στο Δ.Σ.  του τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων για το Γ΄ Τρίμηνο 2016,  
4. Υποβολή στο Δ.Σ.  του τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων για το Δ΄ Τρίμηνο 2016, 
5. Υποβολή στο Δ.Σ.  του τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων για το Α΄ Τρίμηνο 2017, 
6. Υποβολή στο Δ.Σ.  του τριμηνιαίου πίνακα εσόδων – εξόδων για το Β΄ Τρίμηνο 2017,   
7. Ολική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 210/2017 δέσμευσης πίστωσης, 
8. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας 
«Ολοκλήρωση μελετών και τευχών δημοπράτησης έργου συλλογής νερού στις 
Όχελλες», 

9. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Μελέτη 
επέκτασης ΒΙΟΚΑ Χώρας-Καψαλίου», 

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της προμήθειας: 
«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων». 

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της προμήθειας: 
«Προμήθεια πληροφοριακών-ΚΟΚ πινακίδων». 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
κλιματιστικών μονάδων» 

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
Χαρτιού φωτοτυπικού»  

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων». 

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Εξαγωγή-
συντήρηση - εισαγωγή αντλιών δικτύων γεωτρήσεων», στις θέσεις: Κακιά Μέλισσα 
(Μέσα & Έξω), Διακοπουλιάνικα, Κοκκινοχώραφα. 

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 
αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων». 

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδίαση 
χαρτών πολιτικής προστασίας-δασοπυρόσβεσης» 
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18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Διάνοιξη 
χαντακιών ύδρευσης 2017» 

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – 
αναγόμωση πυροσβεστήρων» 

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση 
φίλτρων ύδρευσης» 

 
            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα 18/9/2017 
 
Ο Αρμόδιος υπάλληλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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