ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

Κύθνος, 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρ. Πρωτ.: 3981
Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(Πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 18ης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, που θα διεξαχθεί
την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.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
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα θεμάτων.

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
Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 18η τακτική συνεδρίαση Ο.Ε. που θα διεξαχθεί στις
23/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3981/19-09-2022
πρόσκληση.
Θέμα 1ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για την αποσφράγιση και έλεγχο των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ»».
[Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος]
Θέμα 2ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι για την αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών των φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής -τεχνική προσφορά, του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών ύδρευσης»».[Εισηγητής: Πρόεδρος –κ.
Γαρδέρης Σταμάτιος]
Θέμα 3ο : «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού για το έργο με τίτλο «Αγροτικός δρόμος Μέριχα –
Άγιος Κωνσταντίνος Δήμου Κύθνου» από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού (Εθνικούς
Πόρους ΠΔΕ) για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020»». [Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος]
Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης για την σύνταξη της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022».
[Εισηγητής: Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος]
Θέμα 5ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση επιδόματος στέγασης ιατρού υπαίθρου». [Εισηγητής:
Πρόεδρος –κ. Γαρδέρης Σταμάτιος]

