
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ       Κύθνος, 27 Μαΐου 2022 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      Αρ. Πρωτ.: 2049 

Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

(Πίνακας αποδεκτών) 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 9ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια 

ζώσης την 31η του μηνός Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 και 75 του Ν. 3852/2010. 

 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. Κοκιασμένος Αντώνιος- Αντιδήμαρχος 

2. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος  

3. Κοτούλιας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

4. Λαρεντζάκης Φραγκίσκος 

5. Κλάρας Ιάκωβος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

6. Μαρτίνος Δημήτριος 

Κοινοποίηση: 

Βογιατζής Γεώργιος- Πρόεδρος Τ.Κ. Χώρας 

Μαρτίνος Σταμάτιος- Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδα 

 



 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 9η τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. που θα διεξαχθεί στις 

31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. 

 

Θέμα 1o: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και 

την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων-Συμπληρωματική απόφαση μηνός Μαρτίου έτους 

2022».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και 

την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων-Συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου έτους 

2022» ..............................................................................................................................................................  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – κ. Κοκιασμένος Αντώνιος ..............................................................  

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη-Κατασκευή 

περιφερειακού δρόμου Μέριχα Ν. Κύθνου»» ..................................................................................................  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – κ. Κοκιασμένος Αντώνιος ..............................................................  

Θέμα 4ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού για την κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη δρόμου Χώρα-Άγιος Ιωάννης Νήσου Κύθνου»» ..............................................................................  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – κ. Κοκιασμένος Αντώνιος ..............................................................  

Θέμα 5ο: «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης κωδικών προϋπολογισμού».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 6ο: «Λήψη απόφασης για το επίδομα στέγασης των γιατρών ».  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού – κ. Κοκκιασμένος Αντώνιος 

Θέμα 7ο : «Λήψη απόφασης για τη σύνταξη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 8ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης της υπαλλήλου Ντάκουλα Έλενας».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 9ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης ατυχήματος που προκλήθηκε στα 

πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού ύδρευσης ν. Κύθνου»».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης του εξωδικαστικού συμβιβασμού της 

εταιρείας CKS Ο.Ε.»».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 11ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης μεταγραφής ακινήτου στο 

υποθηκοφυλακείο Κύθνου».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 12ο : «Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης κ.α. λόγω ενστάσεων».  

Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος 

Θέμα 13: «Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου Κύθνου στην υπηρεσία Tora Wallet Α.Ε.»  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Αντώνιος Κοκιασμένος 
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