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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 26η ανοιχτή, δημόσια συνεδρίασή της, την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου
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 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4471/01.11.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος
προπληρωμής  για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου για την συμμετοχή
του σε διεθνή έκθεση.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 3ο  : Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  πληρωμή  λογαριασμών
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτων του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών  πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση  των  αντίστοιχων  πιστώσεων  κατά  το  μέρος  που  αφορούν  στην  δαπάνη  που  θα
πραγματοποιηθεί εντός του 2017 – συμπληρωματική.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 5ο  :  Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου
σε σεμινάρια.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 6ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 7ο  : Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από κωδικούς αριθμούς εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστω-
σης για την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 9ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 11ο  :  Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια λοιπών υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

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

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια ενεργού διαδικτυακού εξοπλισμού (switch).

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4233/16.10.2017 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟ-
ΝΑΔΑΣ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ  ΥΦΑΛΜΗΡΟΥ  ΝΕΡΟΥ  ΜΕ  ΤΗ  ΜΕΘΟΔΟ  ΤΗΣ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 500m3/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της  Ζ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 18ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2017.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
υλικού προβολής και ενημέρωσης για τις περιηγητικές διαδρομές - μονοπάτια νήσου Κέας και
διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 20ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 21ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια κάδων και κατασκευής καλλωπισμού κάδων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

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

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 23ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την προμήθεια συστήματος ελέγχου απωλειών και απόδοσης δικτύου ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας μυοκτονίας, απολύμανσης και απεντόμωσης νέου δημοτικού
σφαγείου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας εξυγίανσης και καθαρισμού πηγών.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 26ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα για την υποβοήθηση στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ του Δήμου Κέας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 27ο  : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 28o:  Εισήγηση για τον καθορισμό των ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 29o : Εισήγηση  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης 
για το έτος 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 30o : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου 
για το έτος 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 31o  :  Εισήγηση για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το
έτος 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 32ο  : Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 33ο  :  Εισήγηση  για  τον  καθορισμό  τελών  κοινοχρήστων  χώρων και  τέλους  χρήσης
χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 34ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2018.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 



ΘΕΜΑ 35ο : 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 36ο :  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 37ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 259/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με
θέμα <<Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την παροχή υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙ-
ΡΙΟΥ”>>.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 38ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα και
την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οι-
κονομικού έτους 2017 – συμπληρωματική.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 

ΘΕΜΑ 39ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πί-
στωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής πλυστικού μηχανήματος.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου 
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