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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
               ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της κατεπείγουσας έκτακτης
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή 26  Αυγούστου  2016  και  ώρα  2:00  μ.μ.  συνήλθε  σε  κατεπείγουσα
έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του
Δήμου  Κέας  στην  Ιουλίδα,  ύστερα  από  την  4729/26.08.2016  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
7 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

    1.Ιωάννης Ευαγγέλου                                                                     ΟΥΔΕΙΣ
    2.Δημήτριος Καβαλιέρος                                                             
    3.Ελευθερία Στ. Μορφωνιού                                                      
    4.Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
    5.Μαρία Ξυδοπούλου - Κορασίδη
    6.Ειρήνη Βελισσαροπούλου 
    7.Ελευθέριος Τζουβάρας

        

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή  για την τήρηση των
πρακτικών.

ΑΔΑ: ΨΓ9ΒΩΕΔ-ΤΦ0



Κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, 
της 26ης Αυγούστου 2016

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση των υπ΄ αριθμ. 180, 181, 182 & 183/9-8-2016 αποφάσεών μας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Στις 9/8/2016 με τις υπ΄ αριθμ. 180, 181, 182 & 183/9-8-2016 αποφάσεις μας είχαμε εγκρίνει τους
όρους διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμών για : 

 Την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης 

 Την προμήθεια 2 αυτόνομων μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού, έκαστο
ημερήσιας παραγωγής 6 m3 

 Την μεταφορά αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Ιουλίδας 

 Το έργο “Κατασκευή χώρου σταυλισμού δημοτικών σφαγείων” 

Στην  πορεία  ενημερωθήκαμε  για  την  ψήφιση  του  Ν.  4412/8-8-2016  (ΦΕΚ  147Α (Δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  –  Προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  &
2014/25/ΕΕ) σύμφωνα με τον οποίο τροποποιείται – καταργείται το έως τότε ισχύον νομοθετικό
καθεστώς για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες.

Ως  εκ  τούτου  κάποιοι  από  τους  όρους  των  διακηρύξεων  τους  οποίους  εγκρίναμε  είμαστε
αναγκασμένοι να τους τροποποιήσουμε βάσει του νέου ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος.

Καλούμαστε να ανακαλέσουμε τις παραπάνω αποφάσεις έως ότου δημοσιευτούν οι απαιτούμενες
διευκρινιστικές  εγκύκλιοι που αφορούν στην εφαρμογή του Ν. 4412/8-8-2016 για να μπορέσουμε
να εγκρίνουμε εκ νέου τους όρους των διακηρύξεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την  ανάκληση  των  υπ΄  αριθμ.  180,  181,  182  &  183/9-8-2016  αποφάσεων  της  οικονομικής
επιτροπής έως ότου δημοσιευτούν οι απαιτούμενες διευκρινιστικές  εγκύκλιοι που αφορούν στην
εφαρμογή  του  Ν.  4412/8-8-2016  για  να  μπορέσουμε  να  εγκρίνουμε  εκ  νέου  τους  όρους  των
διακηρύξεων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΔΑ: ΨΓ9ΒΩΕΔ-ΤΦ0
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