
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ       Κύθνος, 20 Μαίου  2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      Αρ. Πρωτ.: 3064 

 

Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

(Πίνακας αποδεκτών) 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 12
ης

 έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 

διεξαχθεί δια περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020) βάσει των αντίστοιχων εγκυκλίων στις 21 του μηνός Μαίου 

έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα 

με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019). 

 

 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης 

 

Συνημμένα:  

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Κοκιασμένος Αντώνιος- Αντιδήμαρχος 

2. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος  

3. Κοτούλιας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος 

5. Κλάρας Ιάκωβος 

6. Μαρτίνος Δημήτριος 

7. Βογιατζής Γεώργιος- Πρόεδρος Τ.Κ. Χώρας 

8. Μαρτίνος Σταμάτιος- Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας 

 



Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης 21/05/2021 Παρασκευή και 

ώρα 12.00 μ.μ. που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 3064/20-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε. 

 
Θέμα 1o: «Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο 

«Υποδομές Ύδρευσης», του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο με τίτλο «Έργα εξωτερικού 

υδραγωγείου για την αύξηση της διαθέσιμης ενέργειας στην κεφαλή των δικτύων ύδρευσης του Μέριχα 

και των νότιων οικισμών και αξιοποίηση των νέων δεξαμενών Τσούκα και Αγίων Θεοδώρων»»  

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη 

της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης υποβολής 

πρότασης χρηματοδότησης,  για τα υποέργα με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικού δρόμου προς Κόμη» και 

«Βελτίωση αγροτικού δρόμου προς Σιμουσί – Γαϊδουρόμαντρα»».  

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ08 «Smart cities, 

ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία -–πρόνοια, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής 

προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας 

του κορωνοϊού Covid- 19» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης».  

Θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο 

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», και έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης 

έργων Δήμου Κύθνου»»  

Θέμα 5ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ10 «Συντήρηση 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του 

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, με τίτλο: 

«Συντήρηση και επισκευή σχολικών υποδομών Δήμου Κύθνου»».  

Θέμα 6ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για 

υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προσεισμικός 

έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Κύθνου»».  

Θέμα 7ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στην ΑΤ12 «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Κύθνου»».  

Θέμα 8ο: «Λήψη απόφασης έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του νομικού προσώπου με 

την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Νοτίου 

Αιγαίου» (ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κύθνου με 

αντικείμενο «Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στους δήμους της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»».  

Θέμα 9ο : «Λήψη απόφασης για τη σύνταξη της 5
ης 

αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε. 2021».  

Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης κωδικών προϋπολογισμού».  

Θέμα 11ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας».  


