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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 

                           
 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                              Κύθηρα. 06/07/2018 
                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2527 

  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18η/2018) 

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 10/07/2018 ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 15:00’ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1.  Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας «Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Ύδρευσης 

2018». 

2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Διάνοιξη νέων Γεωτρήσεων στις θέσεις Διστέρνια, 

Αγριοσυκία και Μαρκεσάκια (ΠΔΕ)». 

3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών». 

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών». 

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων». 

6. Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ηλία», 

προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ΦΠΑ. 

7. Έγκριση διακήρυξης και όρων δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση – Παραλλαγή Δικτύων 

Ύδρευσης», προϋπολογισμού 74.000,00€ (ΠΔΕ) με το ΦΠΑ. 

8. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 15/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση του 

πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεση της σχετικής σύμβασης του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ» 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού 

σκαθαριού στους φοίνικες (5.000,00€). 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Υλοποίηση 

Προγραμματικών Συμβάσεων με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ν.4407/2016)» (5.000,00€). 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Οχημάτων – Μηχανημάτων» (851,56,€). 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Οχημάτων – Μηχανημάτων». 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Οχημάτων – Μηχανημάτων» (2.794,29€). 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επισκευή – 

Συντήρηση Οχημάτων Καθαριότητας» (2.728,00€). 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση – 

Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων» (744,00€). 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Ανταλλακτικά 

Λοιπών Μηχανημάτων» (1.168,08€). 

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Οχημάτων Καθαριότητας» (1.500,40€). 

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια 

Ανταλλακτικών Οχημάτων – Μηχανημάτων» (1,889,14€). 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μετακίνηση 

Δημοτικού υπαλλήλου» (1.183,06€). 
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20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μετακίνηση 

Δημοτικού υπαλλήλου» (279,60€). 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσία 

ελέγχου και παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας αντλούμενου ύδατος δημοτικών 

γεωτρήσεων» και ακύρωση της 208/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

22. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια Επίπλων» (5.000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

23. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 

80/2016. 

24. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια συστημάτων πυροπροστασίας (μάνικες, φωλεές, μικροϋλικά)» σύμφωνα με το 

άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

25. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Απολύμανση αποχετευτικών δικτύων» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

26. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

27. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Μετατόπιση στύλων ΔΕΗ» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

28. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Μεταφορά λυμματολάσπης βιολογικού καθαρισμού Καψαλίου» σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

29. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων - μηχανημάτων ΕΕΛ. Καψαλίου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 

1α του Π.Δ. 80/2016. 

30. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια ετοίμου ασφαλτομίγματος» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

31. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Κλάδεμα δένδρων - αποψιλώσεις» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

32. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια επίπλων και ειδών γραφείου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 

80/2016. 

33. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Κυθήρων» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του 

Π.Δ. 80/2016. 

34. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Αντλιοστασίων» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του 

Π.Δ. 80/2016. 
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35. Έγκριση υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος προς τον Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με 

τίτλο «Προμήθεια αντλιών» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 80/2016. 

 

            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα 06/07/2018 
 
Ο Αρμόδιος υπάλληλος 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-ΔΗΜΑΡΧΟΣ- 
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