
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 29η  Δεκεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε το 

Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού 

Δημαρχείου στην Ιουλίδα,  ύστερα από την 5354/22-12-2017 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  9 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 3. Δημήτριος Καβαλιέρος 
4. Αντώνιος Β. Παούρης 4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 
5. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 6. Νικόλαος Στ. Παούρης 
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης   7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος  
8. Σώζα Αντ. Μουζάκη 8. Βασιλική Δ. Δεμένεγα (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 2ου θέματος) 
9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός  

  

 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

  
  

  

  

 

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

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

Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 275/2017 

 

 

 

ΑΔΑ: 62ΗΚΩΕΔ-ΦΔΜ



Θέμα 8
ο
: Παράταση χρόνου υλοποίησης της προμήθειας πάνελ για το ψυγείο του 

σφαγείου.  
 

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

εισηγούμενος το 8
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ. 

264/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, 

διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 

πάνελ για το ψυγείο του Σφαγείου και την υπ' αριθ. 347/2017 απόφαση Δημάρχου για 

την προμήθεια πάνελ για το ψυγείο του Σφαγείου, στην εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

Α.Ε.Β.Ε. διάρκειας έως τις 11/10/2017. 

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν είχε ολοκληρωθεί η 

προμήθεια, όπως προβλεπόταν στην απευθείας Ανάθεση η ανάδοχος εταιρεία 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 4377/2017 αίτημα 

παράτασης εκτέλεσης προμήθειας. Στην αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. αναφέρει ότι λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρίας δεν έλαβαν εγκαίρως την απόφαση 

ανάθεσης και αιτείται την παράταση της προμήθεια και την περαίωσης αυτής έως 06 

Δεκεμβρίου 2017 . 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 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 

αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την παράταση της σύμβασης πάνελ για το ψυγείο 

του Σφαγείου έως 06/12/2017. 

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της παράτασης της σύμβασης πάνελ για το 

ψυγείο του Σφαγείου η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. υπέβαλε νέο 

εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης με αριθ. Πρωτ. 5262/2017. Στην αίτησή της η 

ανάδοχος εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. αναφέρει ότι "για λόγους ανωτέρας βίας, 

ανεξάρτητους από την θέλησή μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε τα 

προϊόντα της παραγγελίας σας εντός της 6/12/2017. Επιπροσθέτως σας 

ενημερώνουμε ότι η παράδοση των υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 

Παρασκευή 22/12/2017.” 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 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 πάνελ για το ψυγείο του Σφαγείου έως 22 

Δεκεμβρίου 2017 . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 275/2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Τα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Ευαγγέλου 

 

 

ΑΔΑ: 62ΗΚΩΕΔ-ΦΔΜ


		2017-12-29T14:14:04+0200
	Athens




