
   

     

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      

                              Ιουλίδα Κέας   09.10.2017

   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αριθ. Πρωτ. :       4116
  

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουλίδα Κέας
Ταχ. Κώδικας : 840 02
Πληροφορίες : κ.Βασιλική Πετρή
Τηλέφωνα : 22883 60008
Φαξ : 22880 22811
Email : keafn@kea.gr

               ΠΡΟΣ :
Τους κ.κ.
Καβαλιέρο Δημήτριο
Ξυδοπούλου-Κορασίδη Μαρία
Μορφωνιού Ελευθερία
Παούρη Αντώνιο

  Βελισσαροπούλου Ειρήνη
  Τζουβάρα  Ελευθέριο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”,  προσκαλεί  τα  μέλη  της
Οικονομικής  Επιτροπής  στην  25η ανοιχτή,  δημόσια  συνεδρίασή  της,  την  Παρασκευή 13
Οκτωβρίου  έτους  2017  και  ώρα  10:30 στο  γραφείο  Δημάρχου  του  Δήμου  Κέας  στην
Ιουλίδα, για την συζήτηση και την λήψη σχετικών αποφάσεων που αναφέρονται στο συνημμένο
πίνακα θεμάτων.

                              Ο Πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας            
                    
        

     Ιωάννης Ευαγγέλου      
     

 

Συνημμένα : 
 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4116/09.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για ταχυδρομικά τέλη.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 2ο  : Διορισμός δικηγόρου για την παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Αθηνών με  αντικείμενο την αναγνώριση δικαιούχων  απολήψεως
αποζημιώσεως εξ απαλλοτριώσεως για τη δημιουργία ΧΥΤΑ και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 3ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φακέλων και εντύπων λογαριασμών για την υπηρεσία ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 4ο  : Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  και  αξιολόγησης
υποβαλλόμενων  προσφορών  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  ανάδοχου  του  συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός
- Σπαθί”.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια μελανιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών υγιεινής-καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότη-
τας”.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 7ο  : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 2/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς
τις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 8ο  : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 3/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής ως προς
τις αρμοδιότητες της επιτροπής.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια πέτρας χτισίματος.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 10ο  : Διάθεση πίστωσης που αφορά στην επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ για την
«Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ».

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 11ο :  Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανοξείδωτου δοχείου θέρμανσης νερού αποτρίχωσης χοιρινών για το
δημοτικό σφαγείο Κέας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια καταμετρητής και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης φορητών πυροσβεστήρων των δημοτικών κτιρί-
ων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το δημοτικό σφαγείο.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 17ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια μπλοκ είσπραξης τελών χρήσης σφαγείου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 18ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής αυτόματων πωλητών νερού 2017-
18.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην «Έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλ-
λακτικού για το πολυμηχάνημα του ΚΕΠ».

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητου βινύλιου υψηλής αντοχής σήμανσης λιμένος Κορησσί-
ας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αντιολισθητικού δαπέδου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 
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