
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κύθνος 16 Δεκεμβρίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 5092 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ        

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       

         ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης 15ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου». 

 
Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί 

δια ζώσης στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010  

 

 

 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 

Γεώργιος Γ. Λαρεντζάκης 
 

Πίνακας Αποδεκτών: 

Γαρδέρης Σταμάτιος – Δήμαρχος 

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου: 

Κοκιασμένος Αντώνιος του Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος  

Φιλιππαίος Κων/νος του Γεωργίου - Αντιδήμαρχος 

Ζαμπέτας Μιχαήλ του Νικολάου - Αντιδήμαρχος 

Κοτούλιας Δημήτριος του Νικολάου - Αντιδήμαρχος 

Παπαμακάριος Ιωάννης του Γεωργίου – Γραμματέας Δ.Σ. – Εντεταλμένος Δ.Σ. 

Λαρεντζάκης Φραγκίσκος του Νικολάου 

Σταυρίκου Ειρήνη του Γεωργίου 

Μαρτίνος Γεώργιος του Ευαγγέλου 

Καλλίλας Γιαννούλης του Εμμανουήλ 

Κλάρας Ιάκωβος του Ιωάννη 

Βασάλος Δημήτριος του Αντωνίου – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

Μαρτίνος Δημήτριος του Ευαγγέλου 

Βογιατζής Γεώργιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Κύθνου 

Μαρτίνος Σταμάτιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας 

Ευαγγέλου Ιωάννης – Έπαρχος Π.Ε. Κέας – Κύθνου 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης



Πίνακας θεμάτων της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 5092/16-

12-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 20/12/2022 και ώρα 

14.00 μ.μ. 

 

Θέμα 1ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή και υπόλογου διαχειριστή του έργου που 

χρηματοδοτείται από τον Π.Δ.Ε. της ΣΑΕ 330 της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π του ΥΝΑΝΠ» 

Θέμα 2ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό εκκαθαριστή και υπόλογου διαχειριστή του έργου που 

χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών» 

Θέμα 3ο : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου σε συνέχεια της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης για την επαναφορά και 

επανακατάθεση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου» 

Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου σε συνέχεια της απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και σύνταξης υπομνήματος 

ενώπιον του Αρείου Πάγου» 

Θέμα 5ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022 

(τακτοποιητικά)» 

Θέμα 6ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023» 

Θέμα 7ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(Φ.Η.Χ.) και μεταβολή συντελεστού αυτού (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080 /80 όπως αυτές 

κάθε φορά ισχύουν) για το οικ. έτος 2023». 

Θέμα 8ο : «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας 

ανά κατηγορία υπόχρεων (καταστήματα , κατοικίες κ.α.) (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/75 

όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 429 / 76 και το άρθρο 5 του Ν. 1080 / 80 όπως αυτές κάθε 

φορά ισχύουν) για το οικ. έτος 2023.». 

Θέμα 9ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. έτος 

2023». 

Θέμα 10ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση των τελών Νεκροταφείου του Δήμου Κύθνου για το 

οικ. έτος 2023». 

Θέμα 11ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της αναπροσαρμογής τελών κοινοχρήστων χώρων 

του Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2023». 

Θέμα 12ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του καθορισμού ειδικού τέλους αποκομιδής 

,μεταφοράς και διάθεσης ογκωδών αντικειμένων  για το οικ. έτος 2023». 

Θέμα 13ο : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του καθορισμού τέλους χρήσης ελικοδρομίου του 

Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2023». 

Θέμα 14ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της επιβολής τέλους επί των λουομένων σε φυσικές 

ιαματικές πηγές». 


