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         ΠΡΟΣ :

                Τους κ.κ.

 Μουζάκη Ν.Δημήτριο    

      Δεμένεγα Κωνσταντίνο 

         Βουτσινά Γεώργιο

         Πατηνιώτη Μαρία

         Δεμένεγα Νικόλαο

               Γροσομανίδη Παρασκευή

Κοινοποίηση : Δήμαρχο Κέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, προσκαλεί τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής στην 35η κατεπείγουσα, δημόσια συνεδρίασή της, σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου
έτους 2019 και ώρα 19:45 στην   αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην  
Κορησσία  Κέας, για  την  συζήτηση  και  την  λήψη  σχετικής  απόφασης  που  αναφέρεται  στο
συνημμένο πίνακα θεμάτων,  για το οποίο χρειάζεται άμεσα η λήψη απόφασης. 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω ότι το θέμα στο οποίο αφορά είναι η  Έγκριση
της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων
υδάτων δημοτικής οδοποιίας”. Οι εργασίες τις οποίες αφορά το εν λόγω έργο αποσκοπούν στην
αποκατάσταση της βατότητας και την διαχείριση της απορροής των ομβρίων υδάτων σε τμήματα
της  δημοτικής  οδοποιίας  των  οποίων  η  αποκατάσταση χρήζει  αντιμετώπισης  διότι  εγγυμονεί
κινδύνους ενόψει των χειμερινών μηνών. Επομένως κρίνεται άμεση και κατεπείγουσα η ανάγκη
δημοπράτησης  του  εν  λόγω  έργου  καθώς  οι  προτεινόμενες  επεμβάσεις  θα  αποτρέψουν  τον
αποκλεισμό των κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που
παρουσιάζονται τους χειμερινούς μήνες.

                                                                  Ο Πρόεδρος της Ο. Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας            
                    
                        Τζουβάρας Ελευθέριος          

Συνημμένα : 
 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 35ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5581/29-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση βατότητας και
απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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