
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Κύθνος, 5 Δεκεμβρίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: 2984

Προς: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
(Πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα

διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 9 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00

μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του

άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αναφέρονται στον Πίνακα θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταμάτιος Γ. Γαρδέρης

Συνημμένα:

Πίνακας Αποδεκτών

1. Ηλιού Γεώργιος
2. Μπουρίτης Νικόλαος
3. Βασάλος Ιωάννης του Κ.
4. Φίλιππα Ιωάννα
5. Ζαμπέτας Αντώνιος
6. Βασάλος Ιωάννης του Αντ.
7. Τζώγιος Στέφανος – Πρόεδρος Τ. Κ. Χώρας (για ενημέρωση)
8. Μαρτίνος Σταμάτιος – Πρόεδρος Τ.Κ. Δρυοπίδας (για ενημέρωση)

Πίνακας θεμάτων



Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 18η τακτική συνεδρίαση του Ο.Ε.. Κύθνου στις 9-12-2016
που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 2984/5-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Ε.

Θέμα 1ο: «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την κατακύρωση της δημοπρασίας
για την αγορά ακινήτου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Κύθνου και τη λειτουργία σταθμού
συγκέντρωσης και μεταφόρτωσης ογκωδών αντικειμένων του Δήμου».
Εισηγητής: Πρόεδρος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 2ο: «Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της
υπηρεσίας «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης
ανακυκλώσιμων υλικών της Νήσου Κύθνου για το έτος 2016 – 2017»».
Εισηγητής: Πρόεδρος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

Θέμα 3ο: «Απόφαση οικονομικής επιτροπής για την έγκριση της μελέτης, έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας, τον καθορισμό των όρων του
συνοπτικού διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης, για την υπηρεσία «Δαπάνες συλλογής και
μεταφοράς στερεών αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων, ανακύκλωση συσκευασιών και ανακύκλωση
συσκευών μέσω δημοσίων συμβάσεων νήσου Κύθνου για το έτος 2016 - 2017 (άρθρο 61 του Ν.
3979/11)» και ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.».
Εισηγητής: Πρόεδρος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος


