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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 12η τακτική, δημόσια συνεδρίασή της,  την Δευτέρα 16 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 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2523/12.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας  φιλοξενίας
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδων kea.gr και destinationkea.com για το έτος 2018-
2019.   [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση  της  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  για  την  παροχή  υπηρεσίας
ηλεκτρονικού  marketing  τουρισμού.   [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 3ο  :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του συστήματος
συναγερμού  και  του  συστήματος  πυρανίχνευσης  στο  Δημαρχείο.   [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-

μής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.

[Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 5ο : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί καθορισμού τέλους εισιτηρίου για την
συναυλία της Ελευθερίας Πάτση.  [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 6ο  : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια πλαστικών καρε-
κλών”.   [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια χημικού υλικού για
τη μονάδα αφαλάτωσης”.  [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου.   [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 9ο : 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 10ο : Έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υδραυλικών
εξαρτημάτων”.  [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγ-
γέλου]



ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια ανταλλακτικών
για την επισκευή αντλιών του Δήμου”. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για
τους αυτόματους πωλητές νερού. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των υποχρεωτικών δαπανών πάγιου και σταθε-
ρού χαρακτήρα και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπο-
λογισμό οικ.έτους 2018. – συμπληρωματική. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 14ο :  Αποδέσμευση πιστώσεων από κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ.έτους 2018. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάν-
νης Ευαγγέλου] 

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους
2018.   [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων για τα
δημοτικά κτίρια. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγ-
γέλου]

ΘΕΜΑ 17ο :   Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια υλικών συντήρη-
σης κι επισκευής οδικού δικτύου ”.  [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση της δαπάνης, διορισμός δικηγόρου για τη μελέτη και επίβλεψη ολοκλή-
ρωσης της συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς του ασθενοφόρου οχήματος του Δήμου Κέας και
διάθεση  πίστωσης. [Εισηγητής  :  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Ιωάννης
Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια αντλίας”. [Ειση-
γητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκπαιδευτι-
κής υποστήριξης των υπηρεσιών του Δήμου. [Εισηγητής : Δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]
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