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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  11η τακτική, δημόσια συνεδρίασή της,  την Πέμπτη 5 Ιουλίου
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 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2305/29.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγη-
σης υποβαλλόμενων προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του συνοπτικού μειο-
δοτικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης οδοποιίας”. [Εισηγητής :
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην προμήθεια νερού για
την κατάσβεση πυρκαγιάς της 15ης Ιουνίου 2018. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή λογαριασμού κατανάλω-
σης ηλεκτρικού ρεύματος ακινήτου του Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 4ο : Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε
εκπαιδευτικό  σεμινάριο  μέσω  διαδικτύου,  με  θέμα  “Οι  Νέες  Ερμηνευτικές  Εγκύκλιοι  1  &
2/2018 Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή υπερωριών Ιανουαρίου
έως Μαΐου 2018. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγ-
γέλου]

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου εισοδήματος
έτους 2017 Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  “Καθαρι-
σμός νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2018-19”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια 3 τεμαχίων ψύκτη
νερού για το Δημαρχείο και για το ΚΕΠ Δήμου Κέας ”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του 3ου τουρνουά “Kea Open
Darts  Tournament”.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  – Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]



ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας μετα-
φοράς σασμάν για το υπ΄αριθμ. ΚΗΥ6737 ημιφορτηγό για επισκευή λόγω βλάβης. [Εισηγητής :
Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγμα-
τοποιηθεί εντός του 2018 – συμπληρωματική. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πόσιμου νερού για
τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου Δήμου. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ξύλινων στύ-
λων”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας για την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων
χώρων παραλίας Κορησσίας»”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου] 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Υποβοήθηση της τεχνικής
υπηρεσίας για την σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης του έργου «Διαμόρφωση
Κοινόχρηστων χώρων παραλίας Κορησσίας»”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υδραυλικών
εξαρτημάτων”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγ-
γέλου]

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια χημικών υλικών
για τον βιολογικό καθαρισμό σφαγείου”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 18ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση νέας
παροχής ισχύος ΦΟΠ από διαχωρισμό για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης του ακινήτου στη
διεύθυνση Βουρκάρι Κέας. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πορτών σε εγκατα-
στάσεις  του Δήμου.  [Εισηγητής :  Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 20ο  :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  “Προμήθεια  πράσινων
κάδων”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]



ΘΕΜΑ 21ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια προτυπωμένων
μηχανογραφικών εντύπων”.[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 22ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φούρνου για το
πολυμηχάνημα Xerox WorkCentre 5325 της οικονομικής υπηρεσίας”. [Εισηγητής : Δήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 23ο  :  Έγκριση της δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την επισκευή και  συντήρηση
αντλιοστασίου ύδρευσης. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τεχνική υποστήριξη της παρα-
κολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 25ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δημοσίευσης σε
εφημερίδα. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια παγίων για τις
Γαλάζιες  σημαίες”.  [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]
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