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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 

                           
 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                        Κύθηρα, 20/10/2017 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 3949 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (33η/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 24/10/2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00’ με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών δημοπρασίας : «Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Οργάνων Παιδικής Χαράς Κοντολιανίκων» 

2. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Απολύμανση 
αποχετευτικών δικτύων». 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Εξαγωγή-
συντήρηση-εισαγωγή αντλιών δικτύων γεωτρήσεων». 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Επισκευή 
σειρήνων πολιτικής προστασίας» 

6. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Ηχογράφηση – 
απομαγνητοφώνηση & έκδοση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου & Οικονομικής 
Επιτροπής» 

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Ολοκλήρωση 
μελετών & τευχών δημοπράτησης για το έργο κατασκευή δικτύου ύδρευσης ΟΧΕΛΕΣ 
& αξιοποίηση έργου συλλογής νερού & Η/Μ εξοπλισμό» 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Παροχή 
λογιστικών – φορολογικών υπηρεσιών έτους 2017» 

9. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού 
υλικού 

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών 
οχημάτων - μηχανημάτων 

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Επισκευή και 
συντήρηση οχημάτων - μηχανημάτων» 
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12. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη μετακίνησης Δημοτικού 
υπαλλήλου 

13. Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την δαπάνη της υπηρεσίας 
«Υποδοχή και φιλοξενία παρανόμων μεταναστών» 
 

            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα 20/10/2017 
 
Ο Αρμόδιος υπάλληλος 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 
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