8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαρτίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης/18.03.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ. 1081/14.03.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Λουρής Αντώνιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρακτικού έγινε
από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1081/14.03.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση παράτασης α’ παραδοτέου για το έργο «Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας» - Τροποποίηση σύμβασης [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της Μελέτης “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί”. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της Μελέτης“Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
ΘΕΜΑ 4Ο : Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση παράτασης α’ παραδοτέου για το έργο «Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης
Κέας» - Τροποποίηση σύμβασης [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 7 «Εγκατάσταση Συστήματος» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 253/21.01.2022 Σύμβασης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» (ΑΔΑΜ: 22SYMV009950311) μεταξύ του Δήμου
Κέας και του αναδόχου ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι.Κ.Ε.: «Εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να υποβάλλει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ
χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με
το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση
χώρων από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και κάθε ενέργειας που κατά την κρίση του πρέπει να κάνει η ΥΠΗΡΕΣΙΑ προς
διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολο
του και μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας.».
2.Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα (04.02.2022) το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα και το μνημόνιο ενεργειών,
συνοδεύοντάς τα από αίτημα παράτασης παράδοσης της μελέτης εφαρμογής. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει
ότι «αιτούμαστε παράταση πέντε (5) ημερών για την υποβολή της μελέτης εφαρμογής εξαιτίας καθυστερήσεων που
οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή με χιονοπτώσεις στο διάστημα 23/01/2022 με
26/01/2022 και απαγορεύσεις απόπλου κατά την περίοδο 31/01/2022 με 03/01/2022.».
Με την διάταξη του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των μερών, καθόσον
υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν λόγοι που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα αυτού, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ποσοστό έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο της
συνολικής διάρκειάς της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το γεγονός ότι η ανωτέρω παράταση οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες,
δεν μεταβάλει τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν αποτελεί παράταση αυτής, το αίτημα του αναδόχου
υπεβλήθη εμπρόθεσμα και εντέλει η μελέτη εφαρμογής κατατέθηκε στο Δήμο μας εντός της προθεσμίας των πέντε
(5) επιπλέον ημερών που ζητούνταν (10.02.2022), εισηγούμαστε την έγκριση της ανωτέρω αιτούμενης παράτασης.
Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση υποβολή της μελέτης εφαρμογής της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» με ανάδοχο την εταιρεία ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι.Κ.Ε.
έως 10-02-2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 216 & 217 Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2022
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ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση της Μελέτης “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί”. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ.
48/2022 απόφασή μας εγκρίναμε την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές
που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
- ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την
πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου Κέας» με συνολικό
προϋπολογισμό1.000.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού
συνολικού μήκους ~5 km στην περιοχή Πέρα Μεριά - Σπαθί του Δήμου Κέας. Η πράξη θα αποτελείται από
2 υποέργα:
α. Έργο με τιτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού Πέρα Μεριά - Σπαθί Δήμου Κέας» συνολικού
προϋπολογισμού 976.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία 24.000,00€
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε τη Μελέτη“Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά
έως Σπαθί” θεωρημένη αρμοδίως.
Σύμφωνα με το άρθρο 72, τον 3852/2010, στις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής είναι και :
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο
189 του ν. 4412/2016.
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την συνημμένη μελέτη, να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη “Βελτίωση αγροτικής οδού από Πέρα – Μεριά έως Σπαθί”.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2022
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ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της Μελέτης“Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθ.
49/2022 απόφασή μας εγκρίναμε την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», Πρόσκληση 5474/23-12-2021 (ΑΔΑ 943Θ4653-ΠΓ-9Ν3), στο ΜΕΤΡΟ 4:
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές
που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»
- ΔΡΑΣΗ 4.3.4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την
πράξη (έργο):«Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την
περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» με συνολικό προϋπολογισμό 724.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά στη
βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού συνολικού μήκους ~3,680 km. Η πράξη θα αποτελείται από 2
υποέργα:
α. Έργο με τιτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής
με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ συμπ. ΦΠΑ
β. Αρχαιολογική αυτεπιστασία 24.000,00€
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε τη Μελέτη«Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την
επαρχιακή οδό Ιουλίδας Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας» θεωρημένη αρμοδίως.
Σύμφωνα με το αρθρο 72, τον 3852/2010, στις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής είναι και :
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και
αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο
189 του ν. 4412/2016.
Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της εν λόγω μελέτης.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την συνημμένη μελέτη, να
αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη «Βελτίωση αγροτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή οδό Ιουλίδας
Καστριανής με την περιοχή Οτζιά Δήμου Κέας».
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2022

8ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 18ης Μαρτίου 2022

ΘΕΜΑ 4Ο : Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19.
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

