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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 2ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 2

α
  Φεβρουαρίου 2018 

 

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

«Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 300/29-1-2018 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 12 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
1. Στέφανος Αθ. Βρεττός   1. Γεώργιος Δ. Πατητής 
2. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 2. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
3. Αντώνιος Β. Παούρης 3. Δημήτριος Καβαλιέρος 
4. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 4. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 
5. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 5. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
6. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  

7. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη   

8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου  

9. Δημήτριος Ν. Μουζάκης    

10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
11. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  

12. Νικόλαος Στ. Παούρης  

  

  

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, o Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης,  απουσιάζει. 
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση 

των πρακτικών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
2

ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/2/2018 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  300/29-1-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) 
 

 

Θέμα 1
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων 

για τις περιηγητικές διαδρομές - μονοπάτια νήσου Κέας  [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. 

Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 2

ο
: Τροποποίηση διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

[εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 3

ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της 

πανήγυρης του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου [εισηγητής: Εντεταλμένος 

δημοτικός σύμβουλος, κ. Κων/νος Θώδος] 
Θέμα 4

ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας. [εισηγητής: Εντεταλμένος 

δημοτικός σύμβουλος, κ. Κων/νος Θώδος] 
Θέμα 5

ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο 

Κέας» στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]. 
Θέμα 6

ο
: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων». [εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 7

ο
: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία». [εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. 

Ευαγγέλου] 
Θέμα 8

ο
: Έγκριση δαπάνης  για την συμμετοχή του Δήμου Κέας στην διεθνή 

τουριστική έκθεση “BIT –FIERA MILANO” στην Ιταλία από τις 11 έως τις 13 

Φεβρουαρίου 2018. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 9

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης». 

[Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 10

ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων” , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 

του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. [Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Ι. Ευαγγέλου] 
Θέμα 11

ο
: Αίτημα εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου. [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Στ. 

Βρεττός] 
Θέμα 12

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας για την μεταφορά και επεξεργασία 

Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]  
Θέμα 13

ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 

“Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου 

Κέας ”. [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] 
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Θέμα 1
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων 

για τις περιηγητικές διαδρομές - μονοπάτια νήσου Κέας .  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 270/2015 (ΑΔΑ: 

6ΓΚ3ΩΕΔ-Ξ3Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια 

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – 

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ ΚΕΑΣ”, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΔΕΔΕΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με έδρα στο 8ο χλμ. Θηβών - Χαλκίδας, ΤΚ 32200 Χαλκίδα, 

με ΑΦΜ: 082909656- ΔΟΥ: Θηβών και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Δέδε Παναγιώτη στον 

οποίο ο Δήμος Κέας ανέθεσε την ως άνω προμήθεια με διάρκεια υλοποίησης έως την 

13/12/2017 (υπ' αριθμ. πρωτ. 4198/13.10.2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV002108789) σύμβαση) . 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο 

ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 12/12/2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης αυτής. Στην 

αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι αιτείται «τη χορήγηση άδειας παράτασης της εν λόγω 

σύμβασης έως το τέλος Φεβρουαρίου 2018, δεδομένου ότι για την έγκαιρη προμήθεια και 

τοποθέτηση των πινακίδων απαιτείτο η παροχή από το Δήμο Κέας, συμπληρωματικών της 

μελέτης στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν σε σήμανση κατευθύνσεων των πινακίδων 

αποστέλλονται τμηματικά μέχρι της παρούσης από τις υπηρεσίες σας και η διαδικασία 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος του Ιανουαρίου 2018.». 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης 

έως 28/2/2018. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου.  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας “ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΑΣ ” από την εταιρεία ΔΕΔΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ έως 28 Φεβρουαρίου 

2018 . 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2018 
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Θέμα 2
ο
: Τροποποίηση διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθ. 43/2016 

έχουμε "Έγκρινει την σύναψης Διαβαθμικής Σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις-

Επισκευές σχολικών κτιρίων» μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου 

Κέας.»” και συνάψαμε την προαναφερθείσα  Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας,  με 

αριθμό ΑΔΑ:7ΛΞ17ΛΞ-6ΜΔ. 
 

Ύστερα από επικοινωνία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, πρέπει να τροποποιηθεί ως 

κάτωθι : «… 

““11
ηη
  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   

ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  2277//0055//22001166   

ΔΔΙΙΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ 

  

  

  

ΜΜεεττααξξύύ   

  

««ΔΔήήμμοουυ  ΚΚέέααςς»» 

  

κκααιι   

  

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ»» 

  

γγιιαα   ττηηνν  ΠΠρράάξξηη    

  

Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Κέας προς την Π.Ν.Α. για 

υλοποίηση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» 
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1
η
 Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης 

 

 Στη Σύρο  σήμερα, ημέρα /   /2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο 

Χατζημάρκο και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου 
 

2. Δήμος Κέας,  που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Ευαγγέλου Ιωάννη και εδρεύει 

στην έδρα του Δήμου, 
 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του 

Ν.3852/2010 
2) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
3) Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων» και το 

Π.Δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων . . . . . . . .  αρμοδιότητας των Περιφερειών» , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
4) Την με αριθμ. 11/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΕ5Δ7ΝΞ-

ΞΜΧ) 
5) Την με αριθμ. 43/2016 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κέας (ΑΔΑ: 6ΦΙΝΩΕΔ-ΔΩ4)  
6) Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί ''Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου'', 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7) Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και 

Υπηρεσιών....». Επίσης τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων 

Έργων» και το Π.Δ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν..... σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 

(σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ.πρωτ. ΔΝΣα’/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων).  
8)  Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9)  Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''. 
10)  Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ 

..... κλπ'', όπως ισχύει. 
11)  Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού    
Ανάπτυξης, Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ''Ρυθμίσεις για τις    
ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ''.   
12)  Την με Α.Π 133183/2387/27-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, περί 

''Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή πράξης ενταγμένης στην ΣΑΕΠ 567 με κωδικό 2015ΕΠ56700002 και 

τίτλο '' Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών κτηρίων σε νησιά ΠΕ Κυκλάδων''.  
13) Την με αριθμ. 78762/14-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 

έγκρισης της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2017. 
14) Την με αριθμ. 131/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης τροποποίησης της 

Διαβαθμιδικής Σύμβασης. 
15)Την με αριθμ.     /2017 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κέας  έγκρισης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής 

Σύμβασης  
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       συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 
 

Την τροποποίηση του άρθρου 3: Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα: 
 

ΑΡΘΡΟ  3 

ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η διαβαθμιδική σύμβαση παρατείνεται κατά ένα (1) έτος για την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/05/2016 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση. 
 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από δύο  

έκαστος των συμβαλλομένων μερών.  
 

 

             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                       Για την                                                                           Για το   
          Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                                 Δήμο Κέας 
               Ο Περιφερειάρχης                                                             Ο Δήμαρχος 
             
 

 

             Χατζημάρκος Γεώργιος                                                   Ευαγγέλου Ιωάννης"….» 
 

 

Καλείται το Δημοτικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ως άνω 

τροποποίηση. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Δημάρχου του  
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Τροποποιεί τη υπ’ αριθ. 43/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση 

σύναψης Διαβαθμικής Σύμβασης για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων» 

μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας.»”, ως κάτωθι: 
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““11
ηη
  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   

ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  2277//0055//22001166   

ΔΔΙΙΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ 

  

  

  

ΜΜεεττααξξύύ   

  

««ΔΔήήμμοουυ  ΚΚέέααςς»» 

  

κκααιι   

  

««ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΝΝοοττίίοουυ  ΑΑιιγγααίίοουυ»» 

  

γγιιαα   ττηηνν  ΠΠρράάξξηη    

  

Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Κέας προς την Π.Ν.Α. για 

υλοποίηση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων» 

 

1
η
 Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης 

 

 Στη Σύρο  σήμερα, ημέρα /   /2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 

3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο 

Χατζημάρκο και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου 
 

4. Δήμος Κέας,  που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ. Ευαγγέλου Ιωάννη και εδρεύει 

στην έδρα του Δήμου, 
 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
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1) Τις διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας» του 

Ν.3852/2010 
2) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
3) Τον Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων Έργων» και το 

Π.Δ.7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν  και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων . . . . . . . .  αρμοδιότητας των Περιφερειών» , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
4) Την με αριθμ. 11/2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΕ5Δ7ΝΞ-

ΞΜΧ) 
5) Την με αριθμ. 43/2016 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κέας (ΑΔΑ: 6ΦΙΝΩΕΔ-ΔΩ4)  
6) Το Π.Δ 130/2010 (ΦΕΚ 223Α/27-12-2010) περί ''Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου'', 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7) Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών και 

Υπηρεσιών....». Επίσης τον Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημόσιων 

Έργων» και το Π.Δ 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν..... σε θέματα έργων που 

εκτελούνται από ΟΤΑ», όσον αφορά τις διατάξεις τους που δεν καταργήθηκαν από τον Ν.4412/2016 

(σχετ. Εγκύκλιος 18/19.10.2016, αριθ.πρωτ. ΔΝΣα’/οικ68559/19.10.16, του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων).  
8)  Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9)  Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''. 
10)  Την με Α.Π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ 

..... κλπ'', όπως ισχύει. 
11)  Την με Αριθμό 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ 1367/Β/05-06-2013) Απόφαση του Υφυπουργού    
Ανάπτυξης, Ανταγ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, περί ''Ρυθμίσεις για τις    
ανακατανομές πιστώσεων των ΣΑ του ΠΔΕ και ειδικότερες ρυθμίσεις του Περιφερειακού ΠΔΕ''.   
12)  Την με Α.Π 133183/2387/27-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, περί 

''Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή πράξης ενταγμένης στην ΣΑΕΠ 567 με κωδικό 2015ΕΠ56700002 και 

τίτλο '' Έργα Συντηρήσεων - Επισκευών Σχολικών κτηρίων σε νησιά ΠΕ Κυκλάδων''.  
13) Την με αριθμ. 78762/14-07-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περί 

έγκρισης της ΣΑΕΠ 567 της ΠΝΑ του ΠΔΕ 2017. 
14) Την με αριθμ. 131/2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου έγκρισης τροποποίησης της 

Διαβαθμιδικής Σύμβασης. 
15)Την με αριθμ.     /2017 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Κέας  έγκρισης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής 

Σύμβασης  
       συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής : 

 

Την τροποποίηση του άρθρου 3: Ισχύς-Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα: 
 

ΑΡΘΡΟ  3 

ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η διαβαθμιδική σύμβαση παρατείνεται κατά ένα (1) έτος για την υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η από 27/05/2016 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση. 
 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από δύο  

έκαστος των συμβαλλομένων μερών.  
 

 

             ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                       Για την                                                                           Για το   
          Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου                                 Δήμο Κέας 
               Ο Περιφερειάρχης                                                             Ο Δήμαρχος 
             
 

 

             Χατζημάρκος Γεώργιος                                                   Ευαγγέλου Ιωάννης" 

 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 22/2018 
 

 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της 

πανήγυρης του πολιούχου της Κέας, Αγίου Χαράλαμπου . 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θώδο ο οποίος 

εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο του εορτασμού 

του πολιούχου του νησιού, Αγ. Χαράλαμπου. εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους έως 2.268,85€ για δαπάνες διαμονής 

και εστίασης των επίσημων προσώπων και προσκεκλημένων του Δήμου. 
Oι προαναφερθείσες δαπάνες θα καλυφθούν από τους Κ.Α.00.6443 με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» έως του ποσού των 1.668,85€ και 

Κ.Α.00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 

προσώπων και αντιπροσωπειών» έως του ποσού των 600,00€, του υπό έγκριση 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 7.000,00€ και 

7.000,00€ αντίστοιχα, για την κάλυψη αυτών των δαπανών. 
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του 

Ν.3852/2010, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου και αφορούν την πληρωμή τέτοιου είδους δαπανών, μπορεί να 

διατεθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου Κέας για το 

οικονομικό έτος 2018, προτείνεται με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 

συνολικά τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού 2.268,85€ της ανωτέρω 
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εκδήλωσης, που γίνεται  παρουσία επίσημων προσώπων, διάθεση η οποία θα 

πραγματοποιηθεί άμα τη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το 

άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, καθώς και την 

εισήγηση του Προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 2.268,85€ για τις εκδηλώσεις εορτασμού του πολιούχου 

του νησιού, Αγ. Χαράλαμπου και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση.  Η εν λόγω δαπάνη θα 

βαρύνει τους Κ.Α.00.6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» 

έως του ποσού των 1.668,85€ και Κ.Α.00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» έως του ποσού των 

600,00€, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, όπου έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 

7.000,00€ και 7.000,00€ αντίστοιχα. 
Η εν λόγω δέσμευση δαπάνης θα πραγματοποιηθεί άμα τη έγκαιρη έγκριση του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 23/2018 
 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της ομάδας ΤΑ 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις καρναβαλικές εκδηλώσεις Δήμου Κέας.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Θώδο ο οποίος 

εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, η εταιρεία ΤΑ 

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ, η μεγαλύτερη εταιρεία με εμπειρία 30 ετών στη διοργάνωση παιδικών 

εκδηλώσεων, μας απέστειλε πρόταση για να συμμετάσχει στις καρναβαλικές εκδηλώσεις 

της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου 2018. 
  Συγκεκριμένα, η καρναβαλική γιορτή θα περιλαμβάνει: 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΑΣ με ένα επαγγελματία ανιματέρ μικροφώνου και 800 

σοκολάτες ΙΟΝ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηχητική και μικροφωνική κάλυψη (από το 

Δήμο). 

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ Για τη λειτουργία του, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να υπάρχει στον χώρο και ηχητική εγκατάσταση (από το Δήμο). 

• 4μελής ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΤΙΣΝΕΥ Πρόκειται για παρέλαση ηρώων καρτούν. 

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ FACE-PAINTER, ο οποίος θα «μεταμορφώσει» τα παιδιά 

ανάλογα με τη στολή τους! 

Το κόστος για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες ορίζεται στο ποσό των 1.150,00€ πλέον 

24%  ΦΠΑ. Συνολικό ποσό: 1.426,00€. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες τις 

απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, όπως είναι οι δαπάνες των 

μισθών του προσωπικού του, οι δαπάνες των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για 

την κίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και μεταφοράς, οι φόροι, τέλη, 
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δασμοί και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών. 

       Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α 15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»  

του προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 

20.000,00€ άμα τη έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού.  
       Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της 

εισήγηση του Προέδρου 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Εγκρίνει τη δαπάνη συμμετοχής της εταιρείας ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ στις 

καρναβαλικές εκδηλώσεις 2018 Δήμου Κέας, ύψους 1.150,00€ πλέον 24%  ΦΠΑ. Συνολικό 

ποσό: 1.426,00€ και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α 

15.6471.0002 «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις»  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, 

στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 
2-Η εν λόγω δέσμευση θα πραγματοποιηθεί άμα τη έγκαιρη έγκριση του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Κέας.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό: 24/2018 
 

 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο 

Κέας» στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία».  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πρόσκληση 

075 της Ειδ. Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείο 

Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων 

θαλάσσιων προορισμών», ο Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση έργου.  
Πρόκειται για την τοποθέτηση με απλή έμπηξη επί του κοινόχρηστου χώρου του 

Αιγιαλού, στις παραλίες Κορησσίας, Οτζιά και Ποισσών νήσου Κέας, μη-μόνιμου και 

συναρμολογούμενου εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜεΑ στη θάλασσα καθώς 

και εξοπλισμού διαδρόμων πρόσβασης, μη μόνιμων συναρμολογούμενων αποδυτηρίων, 

χημικών κινητών τουαλετών με προδιαγραφές για εξυπηρέτηση ΑΜεΑ και σχετικής 

σήμανσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

WC ΑΜΕΑ 
ΚΙΝΗΤΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 25μ.  

ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜεΑ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΟΡΗΣΣΙΑ 1 ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 1 1 1 
ΟΤΖΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 1 1 1 ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

ΠΟΙΣΣΕΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 1 1 ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 
 

Σημειώνουμε ότι η τοποθέτηση τόσο του συστήματος βοηθητικής διάταξης για την 

αυτόνομη πρόσβαση ΑΜεΑ στη θάλασσα, όσο και του υπόλοιπου εξοπλισμού 

εξυπηρέτησης ΑΜεΑ δεν απαιτούν πραγματοποίηση έργου επί του Αιγιαλού και συνεπώς 

δεν αλλάζουν τη φυσική μορφολογία της ακτής. 
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 114.177,80 € (συμπ. ΦΠΑ 

24%). 
Η εν λόγω πρόταση προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών που θα 

αφορούν την ψυχαγωγία και την άθληση ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης 

κινητικότητας (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κ.λπ.), 

μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών 

στην Κέα. 
Ένας σημαντικός χώρος από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι η θάλασσα και τα 

θαλάσσια λουτρά, τα οποία συνήθως έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία και στην 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.  
Με στόχο αφενός την φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους 

χώρους και αφετέρου την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται να γίνουν 

παρεμβάσεις, αλλά και να διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις, τόσο στον ευρύτερο 

χώρο της παραλίας, όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 

πρόταση έχει στόχο τον προσβάσιμο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την 

εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων, 

αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής. 
Η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία 

και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας. Περίπου το 15% του 

παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν κάποιο 

πρόβλημα αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο 

υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες 

προσβασιμότητας ενώ ο αριθμός τους υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια 

μέχρι το 2020 (Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe - 

Service Contract SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG Enterprise and 

Industry). Το 70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική 

δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με 

κατάλληλες υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των ατόμων αυτών ταξιδεύει 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
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με συνοδό και ξοδεύει περισσότερα από την μέση δαπάνη ανά άτομο και ανά ταξίδι 

αναψυχής. 
Για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης παραλίας αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή του 

κατάλληλου σημείου από το παραλιακό μέτωπο. Η καταλληλόλητα του σημείου αυτού 

καθορίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
1. Να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής. Είναι βασικό το σημείο αυτό να είναι 

κατάλληλο για την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη. 

2. Να συνδυάζει, όσο είναι δυνατόν, τουριστικές υποδομές. Προαιρετικά, θα 

ήταν πολύ θετικό να υπάρχουν σε κοντινή απόσταση ένα τουλάχιστον ξενοδοχείο με 

προσβάσιμα δωμάτια, ένα τουλάχιστον εστιατόριο στο οποίο να παρέχεται 

πρόσβαση για ΑΜεΑ καθώς και σημεία αναψυχής, όπως μπαρ και καφετέριες. 

3. Είναι απαραίτητο η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να 

μπορέσουν να γίνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υποβολή, εκ μέρους του Δήμου Κέας, τεχνικού δελτίου – πρότασης 

ένταξης της πράξης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών στο Δήμο Κέας» στο πλαίσιο του Άξονα 3 «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 25/2018 
 

 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων».  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της, η Ανάδοχος 

εταιρία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ», ζητά την 2η χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των 

εργασιών του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων» για 136 

ημέρες. Ο ανάδοχος επικαλείται ότι: 
 

“Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου προέκυψε αύξηση των ποσοτήτων σε εργασίες 

της εγκεκριμένης Μελέτης του έργου από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται 

απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και συνεπάγονται αύξηση του 

αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Για τη συνολική ενσωμάτωση των αυξομειώσεων των 

ποσοτήτων των εργασιών του έργου, βρίσκεται υπό σύνταξη από την Υπηρεσία σας 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η έγκριση του οποίου αναμένεται εντός του 
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Φεβρουαρίου, επιφέροντας καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών  από την εταιρία μας. 

Για τους ανωτέρω λόγους αιτούμαστε παράταση εργασιών μέχρι 15/03/2018”. 

Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 12014/351/30.01.2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μας διαβιβάστηκε η εισήγηση του 

Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Κυκλάδων για "τη χορήγηση 2ης 

παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρου σταυλισμού 

δημοτικών σφαγείων» , Αναδόχου εταιρίας  «ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ», κατά εκατόν τριάντα έξι 

(136) ημέρες, έως 15-03-2018”, καθώς “κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου 

προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης των ποσοτήτων της μελέτης, για εργασίες οι οποίες είναι 

σκόπιμες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 
Για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,για να 

ενσωματώσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως προέκυπταν κατά την 

εκτέλεση του έργου. Άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στον 

ανάδοχο για την εκτέλεση των υπερσυμβατικών εργασιών,μετά την έγκριση του 1ου ΑΠΕ,ο 

οποίος αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η παράταση των εργασιών κρίνεται 

σκόπιμη για το συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου”.  
Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη 2η χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών 

σφαγείων», Αναδόχου εταιρίας  «ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ» κατά εκατόν τριάντα έξι (136) ημέρες, 

έως 15-03-2018”. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου, το υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 12014/351/30.01.2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Κατασκευή 

χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων», Αναδόχου εταιρίας  «ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ» κατά 

εκατόν τριάντα έξι (136) ημέρες, έως 15-03-2018”. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2018 
 

 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 

«Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία».  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με αίτησή της, την 7-12-

2017, ο ανάδοχος κ. Κωνσταντίνος Π. Παπαπάνος, ζητά την χρονική παράταση προθεσμίας 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην 
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Κορησσία» για 43 ημέρες (22 ημέρες και 21 ημέρες) και επιπρόσθετα έως και την 

ημερομηνία έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών καθώς και το 

αναλογούν διάστημα εκτέλεσης των νέων εργασιών που πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται 

στον 1ο ΑΠΕ. Ο ανάδοχος επικαλείται ότι: 

1. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες για 

διάστημα είκοσι δύο (22) ημερών. 

2. Λόγω του ότι κατά το διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του 

εν θέματι έργου, ήτοι 16/8/2017, έως και την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντος και 

εγκατάστασης του εργολάβου με το υπ’ αριθ. 101404/2700/5-9-2017 έγγραφο της 

ΔΤΕΚ, διέρρευσαν ημέρες είκοσι μία (21). 

3. Λόγω ότι αναμένεται η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 

πιθανόν η εκτέλεση νέων εργασιών.  

Επιπλέον, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 146680/3951/17/26-01-2018 έγγραφό της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μας διαβιβάστηκε η εισήγηση του 

Προϊσταμένου του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Κυκλάδων για "τη χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην 

Κορησσία, Αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαπάνου, “με αναθεώρηση” κατά εκατόν επτά 

(107) ημέρες, έως 31-03-2018”, καθώς “κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου 

προέκυψε αύξηση των ποσοτήτων σε εργασίες της εγκεκριμένης Μελέτης του έργου από 

απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 

λειτουργικότητα του έργου, και συνεπάγονται αύξηση του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου. Για τη συνολική ενσωμάτωση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των 

εργασιών του έργου, βρίσκεται υπό σύνταξη από την Υπηρεσία μας Ανακεφαλαιωτικός 

Πίνακας Εργασιών, η έγκριση του οποίου αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου, επιφέροντας 

καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών από τον Ανάδοχο”.  

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στο Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 

της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην 

Κορησσία, Αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παπαπάνου, “με αναθεώρηση” κατά εκατόν επτά 

(107) ημέρες, έως 31-03-2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου, το υπ’ αριθμ. 

πρωτ.: 146680/3951/17/26-01-2018 έγγραφό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την εισήγηση του Δημάρχου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εργασίες 

διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία, Αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. 

Παπαπάνου, “με αναθεώρηση” κατά εκατόν επτά (107) ημέρες, έως 31-03-2018. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 27/2018 
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Θέμα 8
ο
: Έγκριση δαπάνης  για την συμμετοχή του Δήμου Κέας στην διεθνή 

τουριστική έκθεση “BIT –FIERA MILANO” στην Ιταλία από τις 11 έως τις 13 

Φεβρουαρίου 2018.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο 

καλείται να εγκρίνει δαπάνη για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη διεθνή έκθεση “BIT -

MILANO” 2018, στο Μιλάνο της Ιταλίας (11-13/2/2018).  
Κατόπιν ενημέρωσης της ΠΝΑΙ με σχετικό email από το Τμήμα Τουρισμού της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη διεθνή τουριστική 

έκθεση προς τον Δήμο Κέας (21.12.2017) και πρόσκληση συμμετοχής του Δήμου στις 

διεθνείς εκθέσεις που αποφασίστηκε ότι  θα συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  κατά 

την φετινή χρονιά, και  επιβεβαίωσης  του Δήμου Κέας  σχετικά με την συμμετοχής του σε 

κάποιες από αυτές επίσης με email (στις 10.01.2018), και σύμφωνα με την απόφαση της 7
 ης 

 

συνεδρίασης της  Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και  Ανάπτυξης  Δήμου Κέας  σχετικά 

με την συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς εκθέσεις του 2018 (υπ΄αριθμ. 2/2017, 15.11.2017), 

προτείνεται να συμμετέχει στη διεθνή έκθεση “BIT -MILANO” 2018, στο Μιλάνο της 

Ιταλίας.   
Κατά την περσινή χρονιά είχε εκπροσωπηθεί το νησί της Κέας, μέσω επαγγελματιών 

που δραστηριοποιούνται στο νησί με επιτυχία, προβάλλοντας τις δυνατότητες που παρέχει 

σ’ έναν επισκέπτη η περιοχή, εκτός από τις συνήθεις τουριστικές δραστηριότητες, με 

ιδιαίτερη έμφαση στις περιπατητικές διαδρομές και τον θεματικό τουρισμό, ανάμεσα σε 

αυτές και η διοργάνωση γάμων και δεξιώσεων. Ως άμεσο αποτέλεσμα ήταν η επίσκεψη 

blogger από την Ιταλία και ένα αφιέρωμα στην Κέα, αλλά και η παρατήρηση αύξησης της 

επισκεψιμότητας από την γείτονα χώρα Ιταλία κατά την περσινή τουριστική σεζόν. 
Έτσι και φέτος προτείνεται η  εκπροσώπηση της Κέας με φυσική παρουσία  μέσω 

επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού, και η οποία ανταποκρίθηκε 

κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης από το Δήμο Κέας με ανακοίνωση και αποστολή email σε 

όλους τους επαγγελματίες του νησιού. Η κα Ελένη Τάξερη, μέλος του Συλλόγου 

Επαγγελματιών Κέας, δραστηριοποιείται χρόνια στο νησί, έχει καταγωγή από την Κέα και 

γνωρίζει την Ιταλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο. Με την υποστήριξη του Δήμου Κέας 

θα αναλάβει την εκπροσώπηση του Δήμου και του νησιού στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. Η συμμετοχή του Δήμου Κέας θεωρείται σημαντική καθώς η Ιταλία 

διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών που επισκέπτεται τα νησιά της Ελλάδος είτε για 

τουρισμό, είτε για την διοργάνωση εκδηλώσεων, με ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης 

και θεώρησης και από την συγκεκριμένη περιοχή ένας αξιόλογος αριθμός επισκεπτών 

προτιμά το νησί μας.  
         Οι δαπάνες αφορούν σε: 
 

         Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, έως 

του ποσού των 400,00€. Η δαπάνη  θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6432 “Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό” του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη  πίστωση (άρθρο 158, παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006), ενώ η διάθεση της 

πίστωσης της δαπάνης, θα ληφθεί με νέα απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μετά 

την έγκριση του  προϋπολογισμού οικ. έτους  2018. 
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  Έξοδα συμμετοχής μέλους του Συλλόγου Επαγγελματιών Κέας στην Έκθεση 

(μετακίνηση διαμονή, ημερήσια αποζημίωση), έως του ποσού των 700,00€. Η δαπάνη  θα 

καλυφθεί από τον Κ.Α 00.6423 “Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση τρίτων” του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (άρθρο 158, 

παρ 3 περ. α Ν. 3463/2006), ενώ η διάθεση της πίστωσης της δαπάνης θα ληφθεί με νέα 

απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, μετά την έγκριση  του  προϋπολογισμού 

οικ.έτους 2018.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

ανωτέρω διατάξεις  και την εισήγηση του Δημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1-Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη διεθνή τουριστική έκθεση “BIT -

MILANO” 2018,  που θα λάβει χώρα στο Μιλάνο της Ιταλίας από τις 11 έως και τις 13 

Φεβρουαρίου 2018, με φυσική παρουσία, μέσω της κ. Τάξερη Ελένης,  μέλους του 

Συλλόγου Επαγγελματιών Κέας 
2-Εγκρίνει τις δαπάνες και θα διαθέσει τις σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό 

οικ.έτους 2018 με νέα απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου μετά την έγκριση  του  

προϋπολογισμού οικ.έτους 2018, σύμφωνα με τα κάτωθι: 
  
  - Έξοδα συμμετοχής μέλους του Συλλόγου Επαγγελματιών Κέας κ. Τάξερη Ελένης 

στην Έκθεση (μετακίνηση, διαμονή, ημερήσια αποζημίωση)  έως του ποσού των 700,00€ 
  - Έξοδα μεταφοράς έντυπου προωθητικού υλικού του Δήμου στο χώρο της έκθεσης, 

έως του ποσού των 400,00€, 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 28/2018 
 

 

Θέμα 9
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης».  

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος 

το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 356/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών 

προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης και την υπ' 

αριθ. 483/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δεξαμενής 

ύδρευσης ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία AQUASTAR ABEE, στην οποία ο Δήμος 

Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' 

αριθ. Πρωτ. 5315/20.12.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για 

την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση 
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της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας 

δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την χρονική 

παράταση της σύμβασης έως 31/01/2018 . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου, ενέκρινε την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από 

την AQUASTAR ABEE έως 31 Ιανουαρίου 2018 .Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα 

αριθμό: 276/2017. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης και δεν είχε ολοκληρωθεί το φυσικό 

αντικείμενο της προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' 

αριθ. Πρωτ. 258/24.01.2018 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία AQUASTAR ABEE αναφέρει ότι “η απαραίτητη υποδομή υποδοχής για 

την τοποθέτηση της δεξαμενής δεν είχε κατασκευαστεί ακόμα και αιτούμαστε τη χορήγηση 

της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της υπ’αριθ. 4640/14-11-2017 σύμβασης προμήθειας 

δεξαμενής, διάρκειας ενός (1) μήνα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την χρονική 

παράταση της σύμβασης έως 28/02/2018 . 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση 

του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης προμήθειας δεξαμενής ύδρευσης από την 

AQUASTAR ABEE έως 28 Φεβρουαρίου 2018 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 29/2018 
 

 

Θέμα 10
ο
: Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 

υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων” , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 

του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.  
 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 «Παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» και την παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «Το 

Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο».  
Επίσης στη παράγραφο 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι: «Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

πρωτοκόλλου και δε ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια».  
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Με τη σημερινή μας απόφαση θα πρέπει να εγκρίνουμε το κατωτέρω πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων” 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε τον Πρόεδρο 

αυτού, 

ΑΠOΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 5 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016 

το από 4/1/2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών 

Κτιρίων ” του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ....από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΗ Ι.ΚΕ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 30/2018 
 

 

Θέμα 11
ο
: Αίτημα εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου. [εισηγητής: Πρόεδρος κ. Στ. 

Βρεττός] 
 

Αναβάλλεται 
 

 

Θέμα 12
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας για την μεταφορά και επεξεργασία 

Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων.  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 121/2016 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των 

τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας “Μεταφορά και 

επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων” και την υπ' αριθμ. 224/2016 απόφαση απευθείας 

ανάθεσης Δημάρχου, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία FARGECO HELLAS – Συλλογή - 

Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε., στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας 

έως τις 22/06/2017. 
Με την υπ΄αριθμ. 155/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν εμπρόθεσμου 

αιτήματος παράτασης από την ανάδοχο εταιρεία FARGECO HELLAS – Συλλογή - 

Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της παράτασης της 

σύμβασης υπηρεσίας «Μεταφορά και επεξεργασία  Ζ.ΥΠ. των Νέων Σφαγείων», έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2017. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη παράτασης της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το 

φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας  «Μεταφορά και επεξεργασία  Ζ.ΥΠ. των Νέων 

Σφαγείων», όπως προβλεπόταν στην προαναφερθείσα απόφαση, η ανάδοχος εταιρεία  

FARGECO HELLAS – Συλλογή - Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. υπέβαλε 

εμπρόθεσμα το από 27/12/2017 νέο αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. 
 Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία  FARGECO HELLAS – Συλλογή - 

Επεξεργασία απορριμάτων Ε.Π.Ε. αναφέρει ότι δεν παρέστη ανάγκη να εκτελεστούν όλα 

τα προβλεπόμενα δρομολόγια της σύμβασης και  αιτείται την παράταση της υπηρεσίας και 
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την περαίωσης αυτής έως 12 Ιουνίου 2018 χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της 

σύμβασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης, 

έως 12 Ιουνίου 2018, χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την 

εισήγηση του Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Μεταφορά και 

επεξεργασία Ζ.ΥΠ. των νέων σφαγείων”, έως 12 Ιουνίου 2018 χωρίς αλλαγή των 

οικονομικών όρων της σύμβασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 31/2018 
 

 

Θέμα 13
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 

“Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου 

Κέας ”.  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος 

εισηγούμενος το 13
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 300/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των 

τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου 

τεχνικής υποστήριξης για την προέγκριση δημοπράτησης του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης 

και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δήμου Κέας” και την υπ' αριθμ. 

414/2017 απόφαση απευθείας ανάθεσης Δημάρχου, ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία 

ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε 

ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017. 
Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί η ανωτέρω 

παροχή υπηρεσίας, όπως προβλεπόταν στην απευθείας ανάθεση, η ανάδοχος εταιρεία 

ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα το από 30/12/2017 

αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στο αίτημά της η ανάδοχος εταιρεία  ΕΡΑΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ αναφέρει τα εξής : 
Το αντικείμενο του συμβούλου αφορά στην υποβοήθηση της τεχνικής υπηρεσίας για 

την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για τη δημοπράτηση του έργου, την 

ανασύνταξη της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και των ΣΑΥ και ΦΑΥ με στόχο την 

αμεσότερη ωρίμανση της πράξης για τη δημοπράτηση του έργου.  
Οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες αρχές δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 

σήμερα χωρίς να υφίσταται ευθύνη του συμβούλου και γι αυτό αιτούμαστε την παράταση 

της εκτέλεσης εργασιών και την περαίωση αυτών έως 31 Μαρτίου 2018, χωρίς αλλαγή των 

οικονομικών όρων της σύμβασης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης, 
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έως 31 Μαρτίου 2018, χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων της σύμβασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την 

εισήγηση του Δημάρχου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας συμβούλου τεχνικής 

υποστήριξης “Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 

λυμάτων Δήμου Κέας”, έως 31 Μαρτίου 2018, χωρίς αλλαγή των οικονομικών όρων 

της σύμβασης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 32/2018 
 

 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
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Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
                                   
           Στέφανος Βρεττός                                                 1. Γεώργιος Πατητής 
   
                                                                                                 2. Εμμανουήλ Λέανδρος 
 

                                                                                    3. Δημήτριος Καβαλιέρος     
    
                                                                                                 4. Κων/νος Θώδος      
  
                                                                                                 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη   
                                                                                                

                                             6. Ελευθερία Μορφωνιού      
             
                                                                                               7. Αντώνιος Παούρης      
 

                    
                                                                                                8. Νικόλαος. Πολίτης   
 

 

                                                                                                9. Νικόλαος Ζουλός   
 

                                                                                              10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου    
   

     
                                                                                              11. Δημήτριος Μουζάκης     
 

                
                                                                                               12. Βασιλική Δεμένεγα    
     

                 
                                                                                             13. Βασίλειος Βρέτταρος 
    

                
                                                                                            14. Σώζα Μουζάκη         
     

               
                                                                                             15. Ελευθέριος Τζουβάρας 
 

 

                                                                                             16. Νικόλαος Παούρης 
 


