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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης/11.10.2019
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή  11 Οκτωβρίου 2019  και  ώρα  9:30  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού
Δημαρχείου  Κέας  στην  πλατεία  Ιουλίδας, ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.  4609/07-10-2019
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. Τζουβάρας Ελευθέριος        ΟΥΔΕΙΣ
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
   

         

  
 
            
          

   
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 6η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019.

 Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2019 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄
αριθμ 1/2019 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

20.6011 Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ 61.170,00 5.753,00 66.923,00
20.6021 Τακτικές αποδοχές  ΙΔΑΧ 34.160,00 -34.160,00 0,00
20.6041 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 75.238,00 25.259,00 100.497,00
20.6051 Εργοδοτικές εισφορές

προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου 10.486,00 1.815,00 12.301,00

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου 9.862,00 -9.862,00 0,00
20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου

προσωπικού 21.283,00 7.195,00 28.478,00
20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα

για φωτισμό & παραγωγική
διαδικασία 30.250,00 2.000,00 32.250,00

20.7135.0003 Προμήθεια φωτιστικών
σωμάτων για την ημιονική οδό

πρόσβασης στην βιβλιοθήκη
Ιουλίδας 0,00 2.000,00 2.000,00

242.449,00 0,00 242.449,00
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Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

25.6011 Τακτικές αποδοχές ΜΟΝΙΜΩΝ 19.100,00 300,00 19.400,00

25.6142.0003

Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή
ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στο

Κρεμμύδι 0,00 2.000,00 2.000,00

25.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, Πλατειών και

κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας 88.000,00 3.000,00 91.000,00

25.7131.0007
Προμήθεια αυτόματων πωλητών

νερού 10.000,00 -5.300,00 4.700,00

117.100,00 0,00 117.100,00

Κέντρο Κοινότητας

Με την υπ΄αριθμ 85205/26-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΓΞ465ΧΙ8-18Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων τροποποιήθηκε η ΣΑΕΠ 067/1  και εγκρίθηκε  χρηματοδότηση για το 2019 του 
Κέντρου Κοινότητας, ποσού 47.000,00€. Ήδη στον Π/Υ είναι εγγεγραμμένο το ποσό των 
35.000,00€, κατά συνέπεια αναμορφώνουμε τον Π/Υ για να συμπεριληφθεί σε αυτόν η διαφορά 
των 12.000,00€

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

1328.0007
Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ για την
πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου

Κέας»
35.000,00 12.000,00 47.000,00

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

60.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
Κέντρου Κοινότητας

22.443,97 8.000,00 30.443,97

60.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας 5.630,13 2.000,00 7.630,13

60.6422.0001
Οδοιπορικά έξοδα και

αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας

912,00 500,00 1.412,00
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60.6613.0001
Προμήθεια εντύπων και υλικών

μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων Κέντρου Κοινότητας

211,08 500,00 711,08

60.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
Κέντρου Κοινότητας 150,00 200,00 350,00

60.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη Κέντρου
Κοινότητας

350,00 300,00 650,00

60.7135.0004 Λοιπός εξοπλισμός Κέντρου
Κοινότητας 0,00 500,00 500,00

29.697,18 12.000,00 41.697,18

Έσοδα προς απόδοση στο Δημόσιο και τρίτους – Δαπάνες απόδοσης
στο Δημόσιο και τρίτους

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
(μισθ) 35.000,00 7.500,00 42.500,00

4131.0002 ΤΣΜΕΔΕ (μισθ) 10.000,00 500,00 10.500,00

4131.0004 ΤΑΔΚΥ (μισθ) 32.000,00 2.000,00 34.000,00

4131.0012 ΕΦΚΑ 170.000,00 18.000,00 188.000,00

4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθέντων

5.000,00 5.000,00 10.000,00

4319.0003 Είσπραξη τελών για λογαριασμό
Λιμενικού Ταμείου 35.000,00 6.000,00 41.000,00

287.000,00 39.000,00 326.000,00

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.8221.0001
Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών 35.000,00 7.500,00 42.500,00

00.8231.0001
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία 222.500,00 20.500,00 243.000,00

00.8242.0007
Απόδοση τελών Λιμενικού 
Ταμείου 35.000,00 6.000,00 41.000,00

00.8261.0001
Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 5.000,00 5.000,00 10.000,00

297.500,00 39.000,00 336.500,00
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Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ είχε αρχική διάρκεια 8 μηνών και κατόπιν 
παρατάθηκε για άλλους 4 μήνες. Αναμορφώνουμε τους κωδικούς εσόδου και εξόδου για την 
κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του επιπλέον τετραμήνου.

Κ.Α Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

4319.0002 Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ

14.572,30 8.500,00 23.072,30

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 14.572,30 8.500,00 23.072,30

ΣΑΤΑ

Ανακατανέμουμε την εγγεγραμμένη ΣΑΤΑ για την προμήθεια νέων παγίων

Κ.Α Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

30.7135.0013 Προμήθεια εξοπλισμού
τοπογραφήσεων

9.000,00 -9.000,00 0,00

10.7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά

4.500,00 3.800,00 8.300,00

10.7135.0003
Προμήθεια πολυμηχανήματος -
εκτυπωτή για το τοπικό γραφείο

Ιουλίδας
0,00 500,00 500,00

30.7135.0014
Προμήθεια έγχρωμου

πολυμηχανήματος - εκτυπωτή
για την τεχνική υπηρεσία

0,00 4.700,00 4.700,00

13.500,00 0,00 13.500,00
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Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ
Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων
ειδικών θέσεων 20.000,00 3.000,00 23.000,00

00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων ειδικών θέσεων

5.290,00 1.000,00 6.290,00

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 8.000,00 1.000,00 9.000,00

00.6111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 6.000,00 -1.000,00 5.000,00

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.900,00 -2.500,00 2.400,00

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και
τηλετυπία τέλη εσωτερικού

16.500,00 2.500,00 19.000,00

00.6223 Κινητή τηλεφωνία 2.400,00 500,00 2.900,00

00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 1.000,00 3.000,00

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 14.000,00 12.100,00 26.100,00

00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση τρίτων

8.770,00 -1.950,00 6.820,00

00.6432.0002 Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
ΒΟΟΤ στην Γερμανία 1.400,00 -300,00 1.100,00

00.6432.0003 Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
ΒΙΤ στο Μιλάνο

1.500,00 -600,00 900,00

00.6432.0005 Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
TOUR NATUR στην Γερμανία 1.750,00 -1.400,00 350,00

00.6432.0007 Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
στην Σμύρνη Τουρκίας

3.000,00 -3.000,00 0,00

00.6432.0008 Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση
FILOXENIA Θεσσαλονίκης 0,00 1.500,00 1.500,00

00.6433.0001

Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και έξοδα

φιλοξενίας φυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών

2.000,00 -1.000,00 1.000,00

00.6433.0003
Δαπάνη φιλοξενίας προσωπικού
ΜΟΜΚΑ για την κατασκευή οδού

Κορησσίας - Ξύλων
10.000,00 -4.200,00 5.800,00

00.6443.0002 Δαπάνη εορτής Αγ. Χαραλάμπους 1.530,00 -200,00 1.330,00

00.6443.0003 Δαπάνη εορτασμού Πάσχα 2.000,00 -300,00 1.700,00

00.6443.0009 Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Συμεών 500,00 -500,00 0,00

00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 1.000,00 4.000,00

00.6726.0001 Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 5.200,00 200,00 5.400,00

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς
συλλόγους και σωματεία

3.000,00 -1.000,00 2.000,00
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00.8251.0001 Πάγια προκαταβολή στην
δημοτική κοινότητα Ιουλίδας 0,00 2.000,00 2.000,00

00.8251.0002 Πάγια προκαταβολή στην τοπική
κοινότητα Κορησσίας

0,00 2.000,00 2.000,00

10.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

20.000,00 500,00 20.500,00

10.6052
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

5.000,00 100,00 5.100,00

10.6115.0005
Αμοιβή ορκωτών λογιστών για

τον έλεγχο των χρήσεων 2017 και
2018

12.000,00 -2.000,00 10.000,00

10.6266.0015

Συντήρηση εφαρμογών
προστασίας ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου και φιλοξενίας
ιστοσελίδας (συνεχ 2018)

0,00 200,00 200,00

10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 250,00 500,00 750,00

10.6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό

6.000,00 900,00 6.900,00

10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 500,00 2.500,00

10.7133 Έπιπλα σκεύη 2.700,00 1.000,00 3.700,00

10.7135.0001 Προμήθεια πινάκων
ανακοινώσεων του Δήμου 500,00 -500,00 0,00

15.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, Πλατειών και

κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

5.000,00 1.500,00 6.500,00

15.6232.0003 Μίσθωση κτιρίου Κορησσίας 3.000,00 -3.000,00 0,00

15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων

9.000,00 -9.000,00 0,00

15.6471.0003 Καρναβαλικές εκδηλώσεις 2.100,00 -400,00 1.700,00

15.6471.0004 Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων 2.000,00 -750,00 1.250,00

15.6471.0006 Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή
για την Καρθαία» 12.800,00 -5.000,00 7.800,00

15.6471.0008 Ετήσια σύναξη πνευστών
Κυκλάδων

5.000,00 -5.000,00 0,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

29.337,84 -24.800,00 4.537,84

15.7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

15.7135.0009
Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού παιδικών χαρών

Βουρκαρίου - Κορησσίας
0,00 24.800,00 24.800,00
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30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων -
Τεχνικών εγκαταστάσεων 750,00 500,00 1.250,00

30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.100,00 1.000,00 3.100,00

30.6261.0003 Αντικατάσταση κουφωμάτων
δημοτικών κτιρίων 0,00 3.000,00 3.000,00

30.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών
φορτοεκφορτωτικά

1.000,00 500,00 1.500,00

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.000,00 3.000,00

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 2.500,00 -1.500,00 1.000,00

30.7133.0001 Έπιπλα - σκεύη 0,00 200,00 200,00

70.6253.0001 Ασφάλιστρα πυροσβεστικών
οχημάτων

1.930,00 400,00 2.330,00

70.7135.0014 Προμήθεια σειρήνων πολιτικής
άμυνας 0,00 6.500,00 6.500,00

252.707,84 0,00 252.707,84

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το αποθεματικό του Δήμου.

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ  7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων”
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3.  Την υπ' αριθμ. 1/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΧ6ΩΕΔ-ΗΕΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2019
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019 για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2019
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης
υποβαλλόμενων προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου του ανοιχτού μειοδοτικού
διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδο-
ποιίας” Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Βάσει:
 της  υπ΄αριθμ.  38/2019 απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την οποία  εγκρίθηκε η

μελέτη και οι όροι της διακήρυξης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας”, 

 της υπ΄αριθμ.  95/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
επικαιροποιημένα τεύχη και των όρων διακήρυξης του εν λόγω έργου,

 της υπ΄αριθμ. 112/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα
επικαιροποιημένα  τεύχη  και  των  όρων  διακήρυξης  του  εν  λόγω  έργου,  λόγω  της
τροποποίησης του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 και της επιβολής νέας κράτησης υπέρ
Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η με αριθ.πρωτ.  4255/16.09.2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC005565591.

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 26η   Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  
και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,  η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού
συνέταξε  και  υπέβαλε  το  υπ΄  αριθμ.  1ο πρακτικό  διεξαγωγής  ανοικτού διαγωνισμού για  την
“Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”     ως κατωτέρω:  

“  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ”  

σύμφωνα  με  την  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  Ανοικτή  Διαδικασία  του  άρθρου  27  και  117  του
ν.4412/2016 και τις προϋποθέσεις του Νόμου αυτού, για την κατασκευή του Έργου:   

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»

Οι όροι δημοπράτησης και η μελέτη εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας με
αρ. απόφασης 38/2019 (αρ. Πρακτικού 8ο/ 29-03-2019  και ΑΔΑ: 6ΞΣΤΩΕΔ-ΩΔ0) και με την ίδια
απόφαση ορίστηκε ως Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, το
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η μελέτη εγκρίθηκε με απόφαση 54/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας.

Με την απόφαση 112/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας (αρ. Πρακτικού 26ο/ 21-
08-2019  και ΑΔΑ: 968ΠΩΕΔ-4ΤΘ) εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη και οι όροι διακήρυξης
λόγου της τροποποίησης του αρ. 53 του ν. 4412/22016 και της επιβολής της νέας κράτησης υπέρ
ΠΟ.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ. , με αρ. διακήρυξης 19PROC005565591 2019-09-16.

Στην Ερμούπολη Σύρου την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνήλθε σε
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δημόσια  συνεδρίαση  για  τη  διεξαγωγή  της  ανωτέρω  δημοπρασίας  η  αρμόδια  Επιτροπή
Διαγωνισμού (Ε.Δ.)  της  Δ/νσης Τεχνικών  Έργων Κυκλάδων της  Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου  η
οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση 52/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας (αρ.
Πρακτικού 10ο/ 22-04-2019 και ΑΔΑ: ΨΦΖΖΩΕΔ-ΞΩ9) αποτελούμενη από τους κ.κ.:

1. Ελένη Κανάκη, Αρχιτέτων Μηχανικός, ως αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Μαργαρίτα Ζαράνη, Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων Τ.Ε., ως τακτικό Μέλος
3. Σεβαστιανό Ρούσσο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., ως τακτικό Μέλος

Η  Ε.Δ.  αφού  διαπίστωσε  ότι  ουδείς  προσήλθε  για  να  καταθέσει  προσφορά  αλλά  ούτε  και
κατατέθηκε  σχετική  προσφορά  στο  πρωτόκολλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  ή  απεστάλη  με
συστημένη επιστολή στην Αναθέτουσα Αρχή, κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή
για τις περαιτέρω ενέργειες αυτής. 

Σύρος, 26-09–2019
Η   Επιτροπή Διαγωνισμού

Η αναπληρωτής Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη

      Ελένη Κανάκη                            Μαργαρίτα Ζαράνη,                               Σεβαστιανός Ρούσσος,
Αρχιτέκτων Μηχανικός   Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.”

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 τους όρους της υπ’αριθ. 4255/16.09.2019 Διακήρυξης,
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 την με αριθ. 311/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1,

 Το  από  26/09/2019 πρακτικό  διαγωνισμού  για  το  έργο  “Βελτίωση  βατότητας  και
απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”

 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

1. Την έγκριση του  από  26/09/2019 πρακτικού διαγωνισμού για  το έργο  “Βελτίωση βατότητας
και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

2. Την ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω άγονου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2019
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (  στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)   της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κα-
τακύρωσης για την “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην
Κορησσία”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη

της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

1. Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  166/2018  (ΑΔΑ:  6ΧΟΝΩΕΔ-0ΓΜ) αποφάσεως  του  Δημοτικού

Συμβουλίου αποδεχτήκαμε και εγκρίναμε τη μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης

του έργου με ανοικτή διαδικασία (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.  4412/2016 –

Α147) για το έργο “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ

στην Κορησσία”. 

2. Επίσης  βάσει  της  υπ΄αριθμ.  297/2018  (ΑΔΑ:  7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ) αποφάσεως  της

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι

της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 –

Α147) για το έργο “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ

στην Κορησσία” εκδόθηκε από το Δήμαρχο η με Αριθμ.Πρωτ. 519/12–02–2019 διακήρυξη

του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 19PROC004451280 2019-02-

12).

3. Με  την  υπ΄αριθμ.  53/2019  (ΑΔΑ:  ΩΙ73ΩΕΔ-8ΤΣ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής

εγκρίθηκε  το  από 27-03-2019 πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  με  προσωρινό

ανάδοχο την εταιρία “Παπαπάνος Προμηθέας” με αριθμό ΜΕΕΠ 29925.Η εταιρία κλήθηκε

να  προσκομίσει  μέσω  ΕΣΗΔΗΣ,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  η  Επιτροπή

παρέλαβε (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και συνέταξε το 2ο Πρακτικό, εισηγούμενη την κατακύρωση της

σύμβασης  κατασκευής  του  έργου  “Αποκατάσταση  κερκίδων  και  επίστρωση  δαπέδου

γηπέδου  μπάσκετ  στην  Κορησσία”  στην  εταιρία  “Παπαπάνος  Προμηθέας”  με  αριθμό

ΜΕΕΠ  29925  και  πτυχίο  2ης  τάξης  στις  κατηγορίες  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  &

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσοστό έκπτωσης 21,53 %. 
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4. Η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε με τη σειρά της το ανωτέρω Πρακτικό με την υπ’άριθμ.

81/2019  Απόφαση της  και  κατακύρωσε  ως οριστικό ανάδοχο  την  εταιρία “Προμηθέας

Παπαπάνος”.

5. Στις 9 Ιουλίου 2019 μας διαβιβάστηκε από την Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων το υπ’αρίθμ. πρωτ. Δ.Κέας

3196-09/07/2019 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π.  με  τίτλο  «Προδικαστική προσφυγή με αριθμό

ΓΑΚ/ΑΕΠΠ/843/08.07.2019  της  εταιρίας  Build  &  Bond  Τεχνική  Κατασκευαστική  ΕΠΕ,

κατά της 81/2019 (ΑΔΑ:78Κ0ΩΕΔ-Φ4Ε) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Κέας, που αφορά στη διακήρυξη υπ’αριθμ. 519/12.02.2019 με Συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

80443,  με  αντικείμενο την “Αποκατάσταση κερκίδων και  επίστρωση δαπέδου γηπέδου

μπάσκετ στην Κορησσία”».

6. Ο  Δήμος  Κέας  έλαβε  το  από  18-07-2019  Πρακτικό με  τις  απόψεις  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού με το οποίο εξετάστηκε η Προδικαστική Προσφυγή - Ένσταση της εταιρίας

Build & Bond Τεχνική Κατασκευαστική ΕΠΕ, κατά της 81/2019 Απόφασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Κέας.

7. Με την  99/2019 (ΑΔΑ:Ω8Κ3ΩΕΔ-8ΙΛ) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Κέας ενέκρινε το από 18-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, απορρίπτοντας

και τους 2 λόγους προσφυγής ως απαράδεκτους. Προώθησε, δε, αυθημερόν στην Α.Ε.Π.Π.

την εν λόγω Απόφαση, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 39/2017 άρθρο 9, παράγραφος 2.

8. Η  Α.Ε.Π.Π. απεφάνθη, αποστέλλοντάς μας την υπ΄αριθμ.  905/2019 Απόφαση του 2ου

Κλιμακίου  της, η  οποία μας  διαβιβάστηκε  με  το  υπ’άριθμ.πρωτ.Δήμου  Κέας

3801/12.08.2019 έγγραφο και ακύρωνε την με αριθμ. 81/2019 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής και  αφορούσε στο έργο  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου

γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”.

9. Στη συνέχεια ο Δήμος Κέας έλαβε την υπ’αρίθμ. 113/2019 (ΑΔΑ:6ΒΒ7ΩΕΔ-Π0Χ) Απόφαση

Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  ο  Δήμος  συμμορφώθηκε,  ως  όφειλε, με  την

υπ΄αριθμ.  905/2019  Απόφασης  του  2ου  Κλιμακίου  της  Α.Ε.Π.Π.  και  επανέφερε  την

υπόθεση  στο  χρόνο  έκδοσης  της  πράξης  που  ακυρώθηκε   (81/2019)  ,  την  οποία  και

διαβίβασε την Α.Ε.Π.Π. καθώς και στο διαχειριστή διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ :80443,

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου.

10. Στις  03/10/2019  έφτασε  στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας  το  υπ’αρίθμ.πρωτ.

98159/2505/27.09.2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφέρειας
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Ν.Αιγαίου  με  το  οποίο  μας  διαβιβάστηκε  το  από  10/09/2019  Πρακτικό  Δημοπρασίας

διαγωνισμού για το έργο  “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου

μπάσκετ στην Κορησσία ν.Κέας”, το οποίο και σας παραθέτω:

“ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  μέσω  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  της  14ης  Μαρτίου  του  έτους  2019  για  την  ανάδειξη  αναδόχου

εκτέλεσης του έργου με αριθμό Α/Α Συστήματος 80443:  

«Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Κ Ε Ρ Κ Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  Γ Η Π Ε Δ Ο ΥΑ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Κ Ε Ρ Κ Ι Δ Ω Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Η  Δ Α Π Ε Δ Ο Υ  Γ Η Π Ε Δ Ο Υ

Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η Σ Σ Ι Α  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Ρ Η Σ Σ Ι Α  ΝΝ .  Κ Ε Α Σ.  Κ Ε Α Σ »

Σήμερα  στις  10  Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη,  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  αρμόδια

Επιτροπή όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Κέας αποτελούμενη από τους:

Ποιμενίδη Δημήτριο, Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Θήρας, ως Πρόεδρο,

Βακόνδιο  Ιωάννη,  Κλάδου ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών,  Δήμος  Σύρου  Ερμούπολης,  ως  τακτικό

μέλος, 

Μωραϊτίδη Ιωάννη, Κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Δήμος Πάρου, ως τακτικό μέλος,

Και αφού έλαβε υπόψη:
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 την υπ’ αρίθμ. 905/2019 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών, 

 την  υπ’αρίθμ.  113/2019  Απόφαση  από  το  Πρακτικό  της  26ης/21.8.2019  Συνεδρίαση  της

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 

 το ηλεκτρονικό μήνυμα της μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ από τον χειριστή της

Αναθέτουσας Αρχής Επαναφορά περί επαναφοράς της υπόθεσης στο χρόνο έκδοσης της

πράξης που ακυρώθηκε και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου έλεγχος των

δικαιολογητικών του προσωρινού Αναδόχου και αποστολή νέου Πρακτικού προς έγκριση,

προέβη  εκ  νέου  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  κατέθεσε  ηλεκτρονικά  ο  

προσωρινός Ανάδοχος μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με μήνυμα του στις 30.7.2019 και 

9.08.2019 όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της Διακήρυξης (άρθρο 79 του  

παραπάνω  νόμου)  και  έγινε  από  την  επιτροπή  η  καταγραφή  των  δικαιολογητικών  

συμμετοχής:

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

 Φορολογική ενημερότητα  (σε ισχύ & κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού )

 Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ & κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού )

 Ασφαλιστική ενημερότητα έργου (σε ισχύ & κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού )

 Ασφαλιστικές ενημερότητες ΕΦΚΑ(τ. ΕΤΑΑ) του στελέχους

 Βεβαίωση ανεκτέλεστου και Υπεύθυνη Δήλωση περί αυτού 

 Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ

 Βεβαιώσεις πειθαρχικού ΤΕΕ στελέχους

 Βεβαίωση ΜΕΕΠ 29925

 Ένορκη βεβαίωση

 Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 

 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, 
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 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής - εξυγίανσης

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 23.3 παρ ε

 Υπεύθυνη Δήλωση μη απασχόλησης μισθωτών μηχανικών ή άλλο προσωπικό εξαρτημένης

εργασίας

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή ολοκληρώνει το νέο πρακτικό του διαγωνισμού της 14ης

Μαρτίου  2019  και  εισηγείται  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  κατασκευής  του  έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΕΡΚΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  ΔΑΠΕΔΟΥ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΜΠΑΣΚΕΤ  ΣΤΗΝ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν.ΚΕΑΣ» προϋπολογισμού 99.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) στον

«ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.» με αριθμό ΜΕΕΠ 29925 και πτυχίο  2ης τάξης στις κατηγορίες

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Αφού τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία, κλείνει το παρόν πρακτικό 

Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

        O Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη

 

Ποιμενίδης Δημήτριος       Βακόνδιος Ιωάννης      Μωραϊτίδης Ιωάννης”

 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται

να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2)  τους  όρους  της  με  Αριθμ.Πρωτ.  519/12–02–2019  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ : 19PROC004451280 2019-02-12)

3) την 905/2019 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π.

4) την 113/2019 (ΑΔΑ:6ΒΒ7ΩΕΔ-Π0Χ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας

5)  το από  10/09/2019 πρακτικό  κατακύρωσης  της  επιτροπής  διαγωνισμού  (στάδιο  ανάδειξης

Οριστικού  Αναδόχου)  που  μας  κοινοποιήθηκε  με  το  με  αριθμ.πρωτ.  98159/2502/27.09.2019

έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την  έγκριση του  από  10.09.2019  πρακτικού  της  επιτροπής  διαγωνισμού,  που  μας

κοινοποιήθηκε με το με αριθμ.πρωτ.  98159/2502/27.09.2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Κυκλάδων.

2.  Την κατακύρωση της ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 –

Α147) ως  οριστικό  ανάδοχο για  το  έργο  “Αποκατάσταση  κερκίδων και  επίστρωση δαπέδου

γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία”, στην εταιρία “Προμηθέας Παπαπάνος” με ΑΦΜ 005536993

και ΔΟΥ Αγρινίου και έδρα στο Αγρίνιο επί της οδού Ηλία Ηλίου 4 Αγρίνιο, Τ.Κ. 301 31, με ποσοστό

έκπτωσης  21,53  %.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2019



29ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Οκτωβρίου 2019

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση  πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” του Δήμου
Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Α) Στην Ιουλίδα  την 2η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην κατακύρωση των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας
συνοπτικού διαγωνισμού  για  την “Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών” (Αριθμ.  Διακήρυξης
3531/26.07.2019),  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005352388.

Ακολουθεί το προς έγκριση Πρακτικό κατακύρωσης:

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    

  Αρ.πρωτ.:4056/02-9-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” 

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 2η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 6/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού
προμήθειας για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 3531/26.07.2019), η
οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ 19PROC005352388.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης

Υδραυλικός
Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων

1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.  3877/20-8-2019  Πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω:

ανάδειξη της   εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για
την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία  :
7.684,12     ευρώ, πλέον   1.844,19   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   9.528,31     ευρώ.   

2.  Στη  συνέχεια  εκδόθηκε  η  με  αριθ.  3905/22-08-19  Πρόσκληση  Δημάρχου για  την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης   όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  9 της
παρούσας  διακήρυξης ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από
την υποβολή του (Η υποχρέωση αφορά ιδίως στις περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  ή  από  δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει  εκδοθεί   έως τριάντα (30)
εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)   Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  που έχουν  εκδοθ  εί   έως  τριάντα (30)  εργάσιμες  
μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
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Παραστατικά εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως :

Πρακτικά  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (σε  περίπτωση  Α.Ε.),  απόφαση  των
διαχειριστών  (σε  περίπτωση  Ε.Π.Ε.  ή  Ο.Ε.  ή Ε.Ε.)  ή  απόφαση  του  δεσμεύοντος  φυσικού
προσώπου  ή  οργάνου,  κάθε  προσφέροντος  για  την  έγκριση  συμμετοχής  του  στο
διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του
στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το
καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις). 

 (6)  Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από
την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης
συμμετοχής».

 Μέχρι  τη  πλήρη  λειτουργία  του  πληροφοριακού  συστήματος,  το  πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ
μπορεί να αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  ,   η οποία
έχει  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλε  φυσικό  φάκελο  με  την  ένδειξη  “Δικαιολογητικά
κατακύρωσης” την 2/9/2019 λαμβάνοντας αρ.πρωτ.:4039

4. Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι  αυτό
δεν ήταν πλήρες και μάλιστα εμπεριέχετο αίτημα παράτασης από την νόμιμη εκπρόσωπο της
εταιρείας συνοδευόμενο με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι  έχει  αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών που λείπουν. Συγκεκριμένα:

                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από το
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  ή  από  δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  που έχουν  εκδοθ  εί   έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες  
πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
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β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

                                
5. Βάσει:
 του  άρθρου  9  της  παρούσας  Διακήρυξης:  “η  αναθέτουσα  αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία

υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές.”,
11. βάσει  της  αίτησης  παράτασης του  προσωρινού  αναδόχου  για  προσκόμιση  των  συμπληρωματικών

δικαιολογητικών κατακύρωσης μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019,

12. βάσει  του  άρθρου  103  παρ.6  Ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.23  του  άρθρου  107  του
Ν.4497/17 και από την παρ.12γ του άρθρου 43 του Ν.4602/2019:” Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο  αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16, 

6. Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη της Ε.Δ. θα ξανασυνεδριάσουν την 16η Σεπτεμβρίου
2019 ώστε να ελέγξουν αν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά  για τα οποία αιτήθηκε παράταση
υποβολής των, η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.

7.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,  θα επικυρωθούν με  την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016.

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

  Β)  Στην Ιουλίδα την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  6/2019 απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην αξιολόγηση  των  συμπληρωματικών
δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια   της διαδικασίας  συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια οικοδομικών υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 3531/26.07.2019), η οποία αναρτήθηκε
στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
19PROC005352388.

Ακολουθεί το προς έγκριση πρακτικό κατακύρωσης:

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΩΝ
   ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    

  Αρ.πρωτ.:4246/16-9-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην Ιουλίδα Κέας την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’  αριθμόν 6/2019 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
συμπληρωματικών δικαιολογητικών  κατακύρωσης που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο
διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  για  την  “Προμήθεια  Οικοδομικών
Υλικών” (Αριθμ.  Διακήρυξης  3531/26.07.2019), η  οποία  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005352388.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ30 Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωματικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων
                                                                                 
1.  Βάσει  του  υπ’αριθ.3877/20-8-2019  Πρακτικού αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω:

ανάδειξη  της  εταιρείας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινό ανάδοχο για
την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”,  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους
όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία  :
7.684,12     ευρώ, πλέον   1.844,19   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   9.528,31     ευρώ.   

2.  Στη  συνέχεια  εκδόθηκε  η  με  αριθ.  3905/22-08-19  Πρόσκληση  Δημάρχου για  την
υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  όπως  καθορίζονται  στο  άρθρο  9 της
παρούσας  διακήρυξης ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΗ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ  υπέβαλε  φυσικό  φάκελο  με  την  ένδειξη  “Δικαιολογητικά
κατακύρωσης” ο οποίος  κατά  την  εξέταση  και  αξιολόγηση  του  περιεχόμενου  του  φακέλου,
διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν ήταν πλήρες και υπέβαλε αίτημα παράτασης μέχρι 15/9 για
την προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ήτοι:

                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή του

Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του, από
το  οποίο  να προκύπτει  ότι  δεν  τελούν υπό  πτώχευση,  δεν  έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης,  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  δεν  τελούν  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  από
εκκαθαριστή  ή  από  δικαστήριο  ή  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες  πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
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υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  που έχουν  εκδοθ  εί   έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες  
πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.

                                  
4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη της Ε.Δ. αποσφράγισαν τον  φυσικό φάκελο  με την
ένδειξη “Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά κατακύρωσης” ο οποίος κατά  την εξέταση και
αξιολόγηση  του  περιεχόμενου  του  φακέλου,  διαπιστώθηκε  ότι  αυτό  ήταν  πλήρες  και
γνωμοδοτούν προς τα μέλη της Ο.Ε.:
 την κατακύρωση της προμήθειας οικοδομικών υλικών  στην  ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ

ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και με συνολική συμβατική αξία : 7.684,12     ευρώ, πλέον   1.844,19   ευρώ  
ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού    9.528,31     ευρώ    γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά. 

                                      
Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λεωνίδας Περδικάρης Μαριάννα Μωραΐτη Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα  πρακτικά της επιτροπής

διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) Τους όρους της υπ΄αριθ.  3531/26.07.2019 Διακήρυξης

3) Το  με  αρ.  4056/02-09-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών

κατακύρωσης,

4)Το  με  αρ. 4246/16-09-2019 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των

συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης,

5) Την με αριθμό 543/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

6)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή

πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη  συνδρομή  των

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2,
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7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 4056/02-09-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

δικαιολογητικών κατακύρωσης,

β. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.  4246/16-09-2019 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης

των  συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

γ.  Την κατακύρωση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” στην εταιρεία  ΑΝΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για ποσό των 7.684,12 ευρώ, πλέον 1.844,19 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού

ποσού 9.528,31 ευρώ γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2019

ΘΕΜΑ 5ο :  Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως χώρος στάθ-
μευσης οχημάτων στην Κορησσία Κέας.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για τη μηχανή γραμματοσήμανσης.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με  την  υπ’  αριθμ.  121/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η  έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.950,00 €, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
κ.Μαριάννας Μωραΐτη, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για ταχυδρομικά τέλη του Δήμου στη
μηχανή προπληρωμής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 912/24.09.2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 1η Οκτωβρίου 2019.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.950,00 €.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή της υπολόγου.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2.  Την  υπ’  αριθμ.  121/2019  απόφασή  της  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  έκδοση  εντάλματος
προπληρωμής ύψους  1.950,00 € στο όνομα της υπαλλήλου κ. Μαριάννας Μωραΐτη
3. Τα δικαιολογητικά (απόδειξη πληρωμής) που υπέβαλε η υπόλογος 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  912/24.09.2019  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους 1.950,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  της  υπαλλήλου  κ.Μαριάννας
Μωραΐτη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 131/2019
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση νέας θέσης παιδικής χαράς Κορησσίας Δήμου Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 

Σύντομο Ιστορικό:

 Ο  Δήμος  Κέας  με  την  111/2018 Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΩΒ6ΖΩΕΔ-ΡΤΩ)

ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ   ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ»  στο  πλαίσιο

Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για

την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» 

 Το Υπουργείο  Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. ΑΔΑ: 7ΔΘ3465ΧΘ7-0ΛΩ έγγραφό του Απόφαση

ενέταξε την Πράξη του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

ΙΙΙ  «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της

Χώρας»

 Ο Δήμος Κέας με την 153/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:63ΛΤΩΕΔ-ΙΟΚ), η οποία

τροποποιήθηκε  από  την 310/2019  (Ψ3Ν2ΩΕΔ-8ΚΩ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου

αποδέχτηκε  και  ενέκρινε  τις  τροποποιημένες  μελέτες για  την  Πράξη:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ».

 Ο  Δήμος  Κέας  με  την  17/2019 Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΖΠΒΩΕΔ-ΝΕΣ),

ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού για

την “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Οικισμών Δήμου Κέας”.

 Ο Δήμος Κέας με την 54/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΙ1ΓΩΕΔ-69Τ), ενέκρινε

το  πρακτικό  κατακύρωσης  αποτελεσμάτων  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών

Προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών και  γνωμοδότησης  επί  αυτών και  κατακύρωση  του

ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  εξοπλισμού  Παιδικών  Χαρών

Οικισμών  Δήμου  Κέας”   στην  εταιρεία  ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και πριν την έναρξη εργασιών για την παιδική χαρά της

Κορησσίας, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κέας έλεγξε τις αδειοδοτήσεις για τον χώρο τοποθέτησης

της  εν  λόγω  παιδικής  χαράς  και  αφού  μελέτησε  τις  παραχωρήσεις  την Ε.Τ.Α.Δ.

(υπ’αρίθμ.20/11.07.2002/Δ33 Απόφαση της ΚΕΔ) έκρινε ότι μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες.
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Στη συνέχεια και ύστερα από έλεγχο του Λιμενικού Σώματος Κέας στην τοποθεσία διαπιστώθηκε η

ανάγκη  για  αδειοδότηση  και  από  την  Κτηματική  Υπηρεσία,  γεγονός  που  πάγωσε  τη  διαδικασία

ακαριαία.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Πράξη έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 για την ολοκλήρωσή της,

υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να καθυστερήσει η διαδικασία νέας αδειοδότησης και να μην καταφέρει

να υλοποιηθεί εντός χρονικού ορίου,  γι’αυτό το λόγο και  προτείνεται  η  τοποθέτηση της παιδικής

χαράς σε νέα θέση.

H νέα θέση που προτείνεται είναι στην Κορησσία και η ακριβής τοποθεσία φαίνεται από το σχέδιο

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Να εγκρίνετε την νέα θέση για την παιδική χαρά Κορησσίας, όπως αυτή φαίνεται από το σχέδιο
που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
-την εισήγηση του Προέδρου,
-τις  διατάξεις  του  άρθρου 209 παρ.  4  και  9  του Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄):  «Δημοτικός  και
Κοινοτικός Κώδικας», 
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
-  τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του άρθρου
117,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την νέα θέση για την παιδική χαρά Κορησσίας, όπως αυτή φαίνεται από το σχέδιο που
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 132/2019
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ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση χρόνου υλοποίησης  της παροχής υπηρεσίας στη “Χερσαία Λιμενική Ζώνη
Κορησσίας – Γιαλισκαρίου –  Βουρκαρίου του Δήμου Κέας”  (ανάδοχος κ.  Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος)”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής : 

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

Με την υπ’ αριθμ.  355/2019 απόφαση έγκρισης  των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και το
σύνολο της με αριθ.πρωτ. 2405-04/06/2019 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας στη χερσαία λιμε-
νική  ζώνη  Κορησσίας  -  Γιαλισκαρίου  –  Βουρκαρίου  Δήμου  Κέας και  την  υπ'  αριθ.  378/2019
Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου ανάδοχος κατέστη ο κ. Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος.

Καθώς πλησιάζει η χρονική λήξη της σύμβασης (31/10/2019) κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας
αίτημα με αριθ.πρωτ. 4514/01.10.2019 του αναδόχου, μέσω του οποίου ο ανάδοχος κ. Αναγνω-
στόπουλος  Αθανάσιος ζητά την χορήγηση της  παράτασης  του χρόνου εκτέλεσης  της  υπ’αριθ.
378/2019 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου της παροχής υπηρεσίας, για ένα (1) μήνα από τη λήξη
της σύμβασής του, ήτοι έως τις  30/11/2019. Ο ανάδοχος αιτείται την ανωτέρω παράταση λόγω
της κινητικότητας των ιστιοπλοϊκών σκαφών τον μήνα Νοέμβριο, χωρίς αλλαγή του οικονομικού
αντικειμένου.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

τις ανωτέρω διατάξεις
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσίας στη “Χερσαία Λιμενική
Ζώνη Κορησσίας – Γιαλισκαρίου – Βουρκαρίου του Δήμου Κέας” από τον κ. Αναγνωστόπουλο
Αθανάσιο  έως  30/11/2019, λόγω της κινητικότητας των ιστιοπλοϊκών σκαφών τον μήνα Νοέμ-
βριο, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 133/2019
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Εργασίες
βελτίωσης δημοτικής οδοποιίας Σωρός – Σπαθί”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Mε  αίτησή  της  προς  την  Περιφέρεια  Ν.Αιγαίου,  την  26/06/2019,  η  ανάδοχος  εταιρεία
“  ERGO  -  LAND     E  .Π.Ε.”  , ζήτησε την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του
έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί» έως τις 30/09/2019. 

Σύντομο ιστορικό:
Με την αριθ. 220/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 1η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά εκατόν δέκα (110) ημέρες, ήτοι μέχρι
16/12/2018. 
Με την αριθ. 16/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 2η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά εκατόν τέσσερις (104) ημέρες, ήτοι μέχρι
30/03/2019. 
Με την αριθ. 119/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας εγκρίθηκε η 3η παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου “με αναθεώρηση” κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30/06/2019. 

Η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε στις 26/06/2019 γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά
(3) τρεις μήνες, ήτοι  μέχρι 30/09/2019, επικαλούμενος την αδυναμία κατασκευής των τεχνικών έρ-
γων παροχέτευσης ομβρίων κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λόγω της συνεχούς κίνησης των οχη-
μάτων των παραθεριστών προς την παραλία του Σπαθιού.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ. πρωτ. 85007/2147 από 23/08/2019
έγγραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τε-
χνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορή-
γηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης δημοτικής
οδού Σωρός - Σπαθί» “με αναθεώρηση” κατά (3) τρεις μήνες, ήτοι  μέχρι 30/09/2019.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών  κατά (3) τρεις μήνες από την
ημερομηνία λήξης της 3ης παράτασης του έργου, δηλ έως  30/09/2019.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

τις ανωτέρω διατάξεις
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
την εισήγηση του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης
δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί» της αναδόχου εταιρείας “ERGO-LAND E.Π.Ε.”, με αναθεώρη-
ση όλων των υπολειπόμενων εργασιών κατά (3) τρεις μήνες, ήτοι  μέχρι 30/09/2019.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  134/2019
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Θέμα 10ο:  Έγκριση 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Ανάπλαση
Πλατείας Κάτω Μεριάς”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

 Με την από 10/05/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Μικρών Δήμων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την υπ’αριθ. 120/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δ. Κέας εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου “με αναθεώρηση” κατά δύο
(2) μήνες, ήτοι μέχρι 22/07/2019.

 Με την από 30/07/2019 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Μικρών Δήμων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και την υπ’αριθ. 148/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δ. Κέας εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου “με αναθεώρηση” κατά δύο
(2) μήνες, ήτοι μέχρι 22/09/2019.

Με αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 16η/09/2019, η ανάδοχος εταιρεία “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”,  ζήτησε  την  χρονική παράταση προθεσμίας  εκτέλεσης  των  εργασιών  του έργου
«Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Μεριάς»  κατά δύο (2) μήνες, ήτοι  μέχρι 22/11/2019, επικαλούμενη
ότι βρίσκεται  υπό σύνταξη και σε καθεστώς αναμονής έγκρισης ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Εργασιών του έργου και επιπροσθέτως αναμένεται η έγκριση της οικοδομικής άδειας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ.πρωτ. 123586/2963-07/10/2019 έγ-
γραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και την εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος
Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορή-
γηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Με-
ριάς» “με αναθεώρηση” κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 22/11/2019.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών δύο (2) μήνες από την ημερομη-
νία συμβατικής περαίωσης του έργου, δηλ έως  22/11/2019.

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 τις ανωτέρω διατάξεις
 το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
 την εισήγηση του προέδρου 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πλα-
τείας Κάτω Μεριάς» της αναδόχου εταιρείας “ΥΡΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”  , με αναθεώρηση όλων των υπο-
λειπόμενων εργασιών κατά κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 22/11/2019.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 135/2019
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                    Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή
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