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 Βελισσαροπούλου Ειρήνη
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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 18η ανοιχτή, δημόσια συνεδρίασή της, την Πέμπτη 28 Ιουλίου έτους 2016 και ώρα
11:00 π.μ. 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 ΣΤΙΣ 28.07.2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4025/ 22.07.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1o :  Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος της χρήσης 2013. 

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά πληρωμή φόρου εισοδήματος
Δήμου Κέας οικ.έτους 2016 και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 5ο  : Ανατροπή και  νέα δέσμευση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης από κωδικό αριθμό
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2016.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια καρτελών για το δημοτικό σφαγείο.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια αντλίας ύδρευσης.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια και τοποθέτηση φλοτεροδιακοπτών για την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης
για την προμήθεια ξύλινου οικίσκου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 10ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια υλικών.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 11ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου



ΘΕΜΑ 12ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια φυσητήρα για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ρολών σκίασης για το Δημαρχείο Κέας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας  μεταφοράς  βιομάζας  για  τη  συντήρηση  της  μονάδας
βιολογικού καθαρισμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 15ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης αυτόματων πωλητών νερού.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 16ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 17ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ξύλινων δαπέδων του Δημαρχείου Κέας.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 18ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού Γιαλισκαρίου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 19ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης  για  την  προμήθεια  δολωματικών  σταθμών  και  μηχανικών  παγίδων  για  το  δημοτικό
σφαγείο.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 20ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια νερών για τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 21ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια μπαταριών για οχήματα του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια ανεξίτηλης χρωστικής για σήμανση των Ζ.ΥΠ. 

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου



ΘΕΜΑ 23ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου των σειρήνων συναγερμού για την πολιτική
προστασία.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 24ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής σκιάστρων παραλιών.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 25ο  : Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  καθορισμός  των  όρων  του  ανοιχτού
διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 26ο  : Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής οχημάτων του Δήμου.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 27ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας ιατρείου Κ.Μεριάς.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου

ΘΕΜΑ 28ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης,  διαμόρφωση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  διάθεση
πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτών για το UPS.

Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	Ιουλίδα Κέας 22.07.2016


