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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 
 
 

                           
 

                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                        Κύθηρα, 11/05/2018 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 1616 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12η/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 15/05/2018, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00’ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα: 
 

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Ανάθεση καθηκόντων Τεχν. 

Συμβούλου για την υποβοήθησης της Τεχν. Υπηρεσίας του Δ. Κυθήρων για ολοκλήρωση – 

επικαιροποίηση μελετών κτιριακών έργων και έκδοση οικ. Αδειών – 1ος λογαριασμός», (Κ.Α. 

30,7412,29) ύψους 10,055,85€ 

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Καταβολή τόκων 

υπερημερίας», (Κ.Α. 00,6823) ύψους 27,092,91€ 

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επιστημονική παρακολούθηση 

λειτουργίας Βιολογικού καθαρισμού 2017-1ος λογαριασμός», (Κ.Α. 25,7425,01) ύψους 3,989,50€ 

4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επιστημονική παρακολούθηση 

λειτουργίας Βιολογικού καθαρισμό 2017-2ος λογαριασμός & 3ος λογαριασμός», (Κ.Α.25,7425,01) 

ύψους 23,937,00€ 

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης 

Κτηματολογίου – Α΄ πληρωμή», (Κ.Α. 30,7412,37) ύψους 1,860,00€ 

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικών 

Χώρων στάθμευσης», (Κ.Α. 30,7336,74) ύψους 6,579,96€ 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αντικατάσταση λαμπτήρων 

Δημοτικού φωτισμού από 01/11/2017 έως 31/12/2018», (Κ.Α. 20,7336,21) ύψους 7,621,91€  

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μικροβιολογικές – Χημικές 

αναλύσεις υδάτων», (Κ.Α. 25,7413,03) ύψους 3,968,00€  

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μισθώματα κτιρίων», (Κ.Α. 

10,6232) ύψους 11,000,00€ 

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», (Κ.Α. 

10,6643) ύψους 2,000,00€ 

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», 

(Κ.Α.20,6641) ύψους 3,879,74€ 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», (Κ.Α. 

25,6641) ύψους 8,019,25€ 

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», (Κ.Α. 

30,6641) ύψους 3,623,09€ 

14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων», (Κ.Α. 

35,6641) ύψους 1,445,29€ 

15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια 216 λίτρων 

αμόλυβδης βενζίνης», (Κ.Α. 20,8116,01) ύψους 384,19€ 

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας», 

(Κ.Α.00,6223) ύψους 1,237,44€ 

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Δαπάνη διακίνησης 

αλληλογραφίας με εταιρεία ταχυμεταφορών», (Κ.Α. 00,6221) ύψους 1,070,84€ 
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18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Ηχογράφηση – 

Απομαγνητοφώνηση και Έκδοση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής» 

(Κ.Α.: 02.00.6142.01) ύψους 24.800,00€.   

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

αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» (Κ.Α.: 02.00.6421) ύψους 20.000,00€.   

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Διαχείριση αδέσποτων ζώων» 

(Κ.Α.: 02.00.6495.04) ύψους 8.000,00€.   

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

σειρήνων πολιτικής προστασίας» (Κ.Α.: 02.00.6495.08) ύψους 5.000,00€.   

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή – 

λογιστή (2014 και 2015)» (Κ.Α.: 02.10.6115.02) ύψους 5.500,00€. 

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Παροχή λογιστικών και 

φορολογικών υπηρεσιών έτους 2018» (Κ.Α.: 02.10.6115.06) ύψους 20.000,00€. 

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Παροχή λογιστικών και 

φορολογικών υπηρεσιών έτους 2017» (Κ.Α.: 02.10.6115.07) ύψους 20.000,00€. 

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

Κλιματιστικών Μονάδων» (Κ.Α.: 02.10.6261) ύψους 5.000,00€. 

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

τηλεφωνικών κέντρων» (Κ.Α.: 02.10.6266.02) ύψους 15.000,00€. 

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια μελανιών 

εκτυπωτών» (Κ.Α.: 02.10.6614.02) ύψους 7.000,00€. 

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ειδών 

σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» (Κ.Α.: 02.10.6691) ύψους 3.000,00€. 

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

κλιματιστικών μονάδων» (Κ.Α.: 02.10.7133.01) ύψους 6.000,00€. 

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

οργάνων παιδικών χαρών» (Κ.Α.: 02.15.7135.03) ύψους 74.000,00€,. 

31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών 

ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού» (Κ.Α.: 02.15.7411.03) 

ύψους 30.000,00€. 

32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια κάδων ογκωδών 

αντικειμένων» (Κ.Α.: 02.20.7131.01) ύψους 15.000,00€. 

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια κάδων συμπίεσης» 

(Κ.Α.: 02.20.7131.02) ύψους 24.000,00€. 

34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων» (Κ.Α.: 02.20.7131.03) ύψους 24.000,00€. 

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

ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών» (Κ.Α.: 02.20.7131.09) ύψους 24.000,00€. 

36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων» (Κ.Α.: 02.20.7135.01) ύψους 6.000,00€. 

37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων» (Κ.Α.: 

02.20.7135.04) ύψους 20.000,00€. 

38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αντικατάσταση λαμπτήρων 

δημοτικού φωτισμού 2018» (Κ.Α.: 02.20.7336.17) ύψους 24.800,00€. 

39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών 

δικτύων ύδρευσης 2018» (Κ.Α.: 02.25.7336.17) ύψους 74.000,00€. 

40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Εκπόνηση γενικού σχεδίου – 

Master Plan διαχείρισης υδατικών πόρων νήσου Κυθήρων» (Κ.Α.: 02.25.7412.07) ύψους 

24.800,00€. 

41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μικροβιολογικές – χημικές 

αναλύσεις υδάτων 2018» (Κ.Α.: 02.25.7413.01) ύψους 14.000,00€. 

42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Επιστημονική παρακολούθηση 

λειτουργίας Βιολογικού Καθαρισμού 2018» (Κ.Α.: 02.25.7425.02) ύψους 50.000,00€. 
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43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου 

ασφαλτομίγματος» (Κ.Α.: 02.30.7135.08) ύψους 10.000,00€. 

44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Πλακοστρώσεις Δημοτικών 

Οδών» (Κ.Α.: 02.30.7323.01) ύψους 53.000,00€. 

45. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής 

οδοποιίας Δήμου Κυθήρων 2018» (Κ.Α.: 02.30.7333.59) ύψους 74.000,00€. 

46. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αντικατάσταση – συντήρηση 

μπαρών οδικού δικτύου» (Κ.Α.: 02.30.7336.56) ύψους 24.800,00€. 

47. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ατομικού 

προστατευτικού εξοπλισμού ΠΣΕΑ» (Κ.Α.: 02.35.7135.03) ύψους 5.000,00€. 

48. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης 

πεζοπορικών διαδρομών» (Κ.Α.: 02.35.7135.06) ύψους 8.000,00€. 

49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Διάνοιξη – συντήρηση 

μονοπατιών» (Κ.Α.: 02.35.7326.03) ύψους 18.000,00€. 

50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση Πηγών 

Μυλοποτάμου» (Κ.Α.: 02.35.7333.07) ύψους 20.000,00€. 

51. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση κινητής δημοτικής 

περιουσίας» (Κ.Α.: 02.70.6263) ύψους 7.000,00€. 

52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια πληροφοριακών – 

ΚΟΚ πινακίδων» (Κ.Α.: 02.70.7135.02) ύψους 24.000,00€. 

53. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 

διάσωσης» (Κ.Α.: 02.70.7135.11) ύψους 5.000,00€. 

54. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση ακινήτων Δ.Ε. 

Αντικυθήρων» (Κ.Α.: 02.70.7331.03) ύψους 24.000,00€, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Π.Δ. 

80/2016. 

55. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Εργασίες χρώσης σχολικών 

μονάδων» (Κ.Α.: 02.70.7331.05) ύψους 24.800,00€. 

56. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση – ανακαίνιση 

αίθουσας γυμναστηρίου Δ.Σ. Χώρας Κυθήρων» (Κ.Α.: 02.70.7331.10) ύψους 14.000,00€. 

57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. 

Αντικυθήρων» (Κ.Α.: 02.70.7336.02) ύψους 15.000,00€. 

58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για 

την ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα» (Κ.Α.: 02.61.7333.01) ύψους 75.000,00€. 

59. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Κατασκευή νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων στη θέση Μανιτοχώρι Κυθήρων» (Κ.Α.: 02.61.7333.02) ύψους 40.000,00€. 

60. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Διάνοιξη νέων γεωτρήσεων στις 

θέσεις Διστέρνια, Αγριοσυκία και Μαρκεσάκια» (Κ.Α.: 02.63.7333.06) ύψους 74.000,00€. 

61. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Κατασκευή νέων δικτύων 

ύδρευσης» (Κ.Α.: 02.63.7333.07) ύψους 74.000,00€. 

62. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αντικατάσταση – παραλλαγή 

δικτύων ύδρευσης» (Κ.Α.: 02.63.7333.08) ύψους 74.000,00€. 

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

δεξαμενών πόσιμου ύδατος» (Κ.Α.: 02.63.7333.09) ύψους 28.000,00€. 

64. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Βελτίωση – καθαρισμός – 

εξυγίανση υπαρχουσών γεωτρήσεων, πηγών και υδρομαστεύσεων» (Κ.Α.: 02.64.7333.09) ύψους 

80.000,00€. 

65. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων» (Κ.Α.: 02.64.7333.10) ύψους 

1.981.396,00€. 

66. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Μελέτη υλοτόμησης- αναδάσωσης 

(Υποέργο 5- ΣΑΕ: 2003ΣΕ05500005-ΠΔΕ)», ύψους 12.400,00€. 
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67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού Αντλιοστασίων» (Κ.Α.: 02.25.7135.07) ύψους 5.000,00€. 

68. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Αποφράξεις Αποχετευτικών 

δικτύων» (Κ.Α.: 02.25.7336.24) ύψους 1.860,00€. 

69. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια αντλιών» (Κ.Α.: 

02.25.7131.01) ύψους 5.000,00€. 

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

αντλιών» (Κ.Α.: 02.25.6264.01) ύψους 4.000,00€. 

71. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Υλικά συντήρησης και 

επισκευής κτηρίων» (Κ.Α.: 02.70.6661) ύψους 5.000,00€. 

72. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια υλικού χλωρίωσης» 

(Κ.Α.: 02.25.7135.06) ύψους 5.000,00€. 

73. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού 

(Απολυμαντικά, χημικά, σόδα κλπ)» (Κ.Α.: 02.25.6633) ύψους 2.000,00€. 

74. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Εξαγωγή – συντήρηση - 

εισαγωγή αντλιών δικτύων γεωτρήσεων» (Κ.Α.: 02.25.7336.34), ύψους 4.960,00€. 

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

λοιπών μηχανημάτων αντλιοστασίων» (Κ.Α.: 02.25.6264), ύψους 5.000,00€. 

76. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων 

ύδρευσης» (Κ.Α.: 02.25.7135.01) ύψους 5.000,00€. 

77. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων 

ύδρευσης» (Κ.Α.: 02.25.7135.02) ύψους 5.000,00€. 

78. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Τοποθέτηση και σύνδεση 

φωτιστικών σωμάτων» (Κ.Α.: 02.20.7336.16) ύψους 5.000,00€. 

79. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο «Τοποθέτηση και αφαίρεση 

εορταστικού διακόσμου» (Κ.Α.: 02.20.7336.22) ύψους 2.800,00€. 

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

εγκαταστάσεων μονάδων αποσιδήρωσης και απομαγγάνωσης Δήμου Κυθήρων» (Κ.Α.: 

02.25.7336.49) ύψους 2.380,00€. 

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

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

«Παροχή υπηρεσιών αντιμετώπισης πυρκαγιών, μεταφορά νερού, μισθώσεις μηχανημάτων και 

καταλυμάτων πυροσβεστών (Υποέργο 1 – ΣΑΕ: 2003ΣΕ05500005-ΠΔΕ)» (Κ.Α.: 02.64.7333.14) ύψους 

41.200,00€. 

82. 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 καυσίμων μηχανημάτων και οχημάτων πυρόσβεσης (Υποέργο 2 – ΣΑΕ: 

2003ΣΕ05500005-ΠΔΕ)» (Κ.Α.: 02.64.7333.15) ύψους 6.046,00€. 

83. 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 τροφίμων για σίτιση πυροσβεστών και λοιπού προσωπικού για την πυρόσβεση 

πυρκαγιών (Υποέργο 3 – ΣΑΕ: 2003ΣΕ05500005-ΠΔΕ)» (Κ.Α.: 02.64.7333.16) ύψους 27.027,59€. 

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

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

«Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωπεριβαλλοντικών επιπτώσεων και άμεσων επεμβάσεων 

στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Κυθήρων (Υποέργο 4 – ΣΑΕ: 2003ΣΕ05500005-ΠΔΕ)» (Κ.Α.: 

02.64.7333.17) ύψους 59.520,00€. 

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

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

«Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 

των ετών 2016-2017» (Κ.Α.: 02.10.6115.01) ύψους 16.000,00€. 

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

Υπηρεσιών για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο 
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«Υπηρεσίες Τεχνικού και Χρηματοδοτικού Συμβούλου 2017» (Κ.Α.: 02.10.6115.04) ύψους 

12.154,48€. 

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

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

τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού και Χρηματοδοτικού Συμβούλου 2018» (Κ.Α.: 02.10.6115.08) 

ύψους 24.800,00€. 

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

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

«Υπηρεσία αντικατάστασης λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 2017» (Κ.Α.: 02.20.7336.21) ύψους 

7.621,91€. 

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

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

«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Πελαγίας Κυθήρων» (Κ.Α.: 02.61.7333.03) ύψους 

20.000,00€. 

90. 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» (Κ.Α.: 02.20.7136.07) ύψους 5.000,00€. 

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

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

«Εκπόνηση ΣΒΑΚ» (Κ.Α.02,64,7333,11) ύψους 24,800,00€ 

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

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

«Αποκατάσταση Δημοτικών οδών» (Κ.Α. 02,30,7333,74) ύψους 20,000,00€ 

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

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

«Κατασκευή αναπλάσεων και συμπληρωματικών εργασιών οδικού δικτύου νήσου Κυθήρων 

(τοιχίο Αγ. Πελαγίας)» (Κ.Α. 02,64,7333,04) ύψους 60,000,00€ 

94. 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 Δημοτικών Κοιμητηρίων» (Κ.Α.02,45,7336,05) ύψους 11,997,00€ 

95. 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 καυσίμων και λιπαντικών» (Κ.Α. 

02,206641,01/02,25,6641,01/02,30,6641,01/02,35,6641,01) ύψους 104,000,00€ 

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

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

«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» (Κ.Α. 02,00,6111) ύψους 30,000,00€ 

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

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

«Υπηρεσία ελέγχου και παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας αντλούμενου ύδατος 

δημοτικών γεωτρήσεων», (Κ.Α. 02,25,7412,28) ύψους 5,000,00€ 

            Αναρτήθηκε  
στον πίνακα ανακοινώσεων  
     του Δήμου Κυθήρων 
       Κύθηρα 11/05/2018 
 
    Ο Αρμόδιος υπάλληλος 
 
 
           ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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