
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ       Κύθνος, 16/12/2022 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      Αρ. Πρωτ.: 5093 

Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 

(Πίνακας αποδεκτών) 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 26ης τακτική Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στην 26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής, που θα διεξαχθεί  

την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

στα κάτωθι  θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα θεμάτων και 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 

Τεχνική υπηρεσία Δήμου Κύθνου



Πίνακας θεμάτων 26ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 

5093/16-12-2022 πρόσκληση για την Τρίτη 20/12/2022 και ώρα 13.00 μ.μ. 

 

Θέμα 1ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου 

για το διαγωνισμό «Προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών ύδρευσης»».  

Θέμα 2ο: «Λήψη απόφασης για την ματαίωση του διαγωνισμού «Προμήθεια και Εγκατάσταση 

εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Κύθνου» έπειτα από την απόφαση του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.  

Θέμα 3ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπόθεσης κατάθεσης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του 

Αρείου Πάγου, σε δικηγόρο».  

Θέμα 4ο : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση παράστασης σε δικάσιμο για υπόθεση του Δήμου 

Κύθνου».  

Θέμα 5ο: «Λήψη απόφασης για την ανάθεσης υπόθεσης σε δικηγόρο για την ολοκλήρωση μετεγγραφής 

ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο Κύθνου».  

Θέμα 6ο: «Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής»  

Θέμα 7ο : «Λήψη απόφασης Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή Δήμου 

Κύθνου».  

Θέμα  8ο: «Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2022»  

Θέμα 9ο: «Λήψη απόφασης για την σύνταξη της 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2022 

(τακτοποιητικά)»  

Θέμα  10ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω πλεονασματικής κατάθεσης ..  

Θέμα 11ο : «Λήψη απόφασης αναφορικά με την απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από δημοτικούς 

φόρους ή τέλη για το οικ. έτος 2023».  

Θέμα 12ο : «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ. 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 13ο : «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 14ο : «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικ. 

έτος 2023».  

Θέμα 15ο : «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή τελών Νεκροταφείου του Δήμου Κύθνου για το 

οικ. έτος 2023».  

Θέμα 16ο : «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αναπροσαρμογής τελών 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2023».  

Θέμα 17ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής ,μεταφοράς και διάθεσης 

ογκωδών αντικειμένων  για το οικ. έτος 2023».  

Θέμα 18ο : «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορισμού τέλους 

χρήσης ελικοδρομίου του Δήμου Κύθνου για το οικ. έτος 2023».  

Θέμα 19ο: «Λήψη απόφασης Ο.Ε. για την εισήγηση στο Δημ. Συμβούλιο για την επιβολή τέλους επί των 

λουομένων σε φυσικές ιαματικές πηγές».  

Θέμα 20ο: «Λήψη απόφασης για τη σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού ο.ε. 2023».  

 


