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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 10η τακτική, δημόσια συνεδρίασή της,  την Δευτέρα 11 Ιουνίου
έτους 2018 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 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 11ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2046/07.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης.
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πλαστικών σακου-
λών για την Υπηρεσία Καθαριότητας”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αναλωσίμων Υπη-
ρεσίας  Ύδρευσης”.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών
αυτόματων πωλητών νερού”.[ Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιω-
άννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξύλινων κάδων απορ-
ριμμάτων και εσωτερικών κάδων”.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια γραφικής ύλης στα
πλαίσια της εθελοντικής δράσης αρχειοθέτησης”.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια μειωτήρα πίεσης για
το δίκτυο Ύδρευσης Ιουλίδας”.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης
και υποστήριξης εφαρμογών του ΟΠΣ SHR (προγράμματος μισθοδοσίας) για το 2018-19.[Ειση-
γητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών και  συσκευασιών ανακύκλωσης  του Δήμου Κέας).
[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότη-
τας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]



ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση του υπ’ αριθμ.  1832/25.05.2018  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού
και  κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων εκτυ-
πώσεων του Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας επισκευής
σιδηροκατασκευής οχήματος του Δήμου Κέας.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού για
τις ανάγκες του Δήμου.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρηση
εφαρμογών λογισμικού του Δήμου.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για την κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στον Δήμο Κέας. [Εισηγητής :
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 17ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων
που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φυτών και χώμα-
τος. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς
διαφόρων ειδών του Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 20ο :  Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία». [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (e-
postirixis της ΔημοςΝΕΤ). [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών “Αμοιβή
ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης έτους 2016”.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]



ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου για την οι-
κονομική υπηρεσία.  [Εισηγητής :  Δήμαρχος  – Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μίας άδειας office
για την οικονομική υπηρεσία. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιω-
άννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμου (πε-
ντάλ αέρος) για το δημοτικό σφαγείο.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση της δαπάνης, διορισμός συμβολαιογράφου και διάθεση πίστωσης για τη
σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για τη δωρεά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ασθε-
νοφόρου οχήματος από τον Δήμο Κέας στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. [Εισηγητής : Δή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 27ο : Διάθεση πίστωσης παροχής επιδόματος σίτισης και στέγασης των ιατρών του ΠΠΙ
Κέας,  σύμφωνα με το Ν.4512/2018. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 28ο :  Ορισμός δικηγόρου για τον χειρισμό διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση EN-
ERGA-HELLAS POWER και την απόδοση δημοτικών τελών στο Δήμο Κέας. [Εισηγητής  :  Δή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 29ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2018. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 


	Ιουλίδα Κέας, 07.06.2018

