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                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                        Κύθηρα, 20/11/2017 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 4368 
  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (38η/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 24/11/2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:30’ με θέματα 
ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του έργου «Ανόρυξη Δημοτικών Γεωτρήσεων». 
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη: «Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης Γεωπεριβαλλοντικών Επιπτώσεων και Άμεσων Επεμβάσεων στις Πυρόπληκτες 
Περιοχές του Δήμου Κυθήρων». 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Αμοιβές 
Νομικών και Συμβολαιογράφων». 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Συνδρομή στο 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας». 

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της προμήθειας: «Προμήθεια και 
Τοποθέτηση Οργάνων Γυμναστικής». 

6.  Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Συντήρηση 
Δημοτικών Ακινήτων Δ.Ε. Αντικυθήρων». 

7. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Συντήρηση 
Δημοτικών Κοιμητηρίων». 

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη του έργου: «Καθαίρεση Παλαιού 
Υδατόπυργου Αλεξανδράδων και Λοιπές Εργασίες». 

9. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της υπηρεσίας: «Αποκατάσταση 
Δημοτικών Οδών». 

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

11. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη της προμήθειας: «Ανακατασκευή 
– Συντήρηση Δημοτικών Παιδικών Χαρών».  
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12. Ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου Κυθήρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ) για τη μελέτη φακέλου, σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης, παράσταση ενώπιον του 
ΣτΕ, σύνταξη του αντίστοιχου υπομνήματος και παρακολούθηση της υπόθεσης για την υπ΄ 
αρ. 920/2017 αίτηση ακύρωσης της Ιεράς Μητρόπολης Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά 
του υπ΄ αρ. 5/2017 Προεδρικού Διατάγματος. 

13. Ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου Κυθήρων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(ΣτΕ) για τη μελέτη φακέλου, σύνταξη και κατάθεση παρέμβασης, παράσταση ενώπιον του 
ΣτΕ, σύνταξη του αντίστοιχου υπομνήματος και παρακολούθηση της υπόθεσης για την υπ΄ 
αρ. 983/2017 αίτηση ακύρωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά του υπ΄ αρ. 5/2017 
Προεδρικού Διατάγματος. 

14. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου και κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014. 
15. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη «Καθαρισμός χαλιών 
Δημαρχείου». 

16. Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη: οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. 

17.  Λήψη απόφασης για την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος στον προϊστάμενο 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την δαπάνη υπηρεσίας «Συντήρηση & 
επισκευή Η/Υ». 

18. Κανονιστική απόφαση Δήμου Κυθήρων για τη λειτουργία ζωήλατων οχημάτων στο Δήμο 
Κυθήρων. 

 
 

            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα, 20/11/2017 
 
    Ο Αρμόδιος υπάλληλος 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ- 
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