
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  65/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 11ο πρακτικό της 28-07-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Εξέταση αίτησης παράτασης υποβολής παραδοτέου Γ στο πλαίσιο της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την τεχνική στήριξη Δήμου Κάσου για την 

οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης ». 
    

 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  28
η
  Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 2611/24-

07-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος       1. Ιωάννης Μονδάνος αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας    2. Φωτεινή Αρπατζή αν και νόμιμα προσκλήθηκε  

3. Γεώργιος Κουριαντάκης Μέλος    3. Εμμανουήλ Μανούσος αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

4. Αντώνιος Χατζηπέτρου Μέλος             4. Ευαγγελία Δημητρίου αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

5. Κωνσταντίνος Μηνάς Μέλος             5. Ιωάννης Νικολάου αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

6. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος              

7. Ευάγγελος Καταχανάς Μέλος 

8. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης  εξέθεσε ότι 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2731/20-08-2013 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την «Τεχνική 

Στήριξη Δήμου Κάσου για την οργάνωση του συστήματος κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και 

μεταφόρτωσης,  εταιρεία με την επωνυμία Γ. Μαραγκός και ΣΙΑ Ο.Ε. (διακρ. Τίτλος EXELIXIS), αιτείται 

παράταση υποβολής του Παραδοτέου Γ: «Οργάνωση συστήματος συλλογής στην πηγή» δεδομένου ότι δεν 

έχουν καθοριστεί/οριστικοποιηθεί τα απαιτούμενα δεδομένα για την εκπόνηση του Παραδοτέου. 

Ειδικότερα: 

 Δεν έχουν εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια 

εξοπλισμού για τη συλλογή και κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος και 

μεταφόρτωση των ΑΣΑ του Δήμου Κάσου.  

 Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο χρόνος παράδοσης του Παραδοτέου Γ ορίζεται σε διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι 20/08/2014.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, προτείνεται να χορηγηθεί παράταση υποβολής του Παραδοτέου Γ για 

χρονικό διάστημα που να ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έγκρισης των τευχών 

ΑΔΑ: 7Ξ9ΗΩΕΙ-ΔΓΦ



δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του υπό μελέτη εξοπλισμού συλλογής και όχι πέραν της 

30/09/2015 

  

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε την επιστολή της 

εταιρείας με την επωνυμία Γ. Μαραγκός και ΣΙΑ Ο.Ε. (διακρ. Τίτλος EXELIXIS) και τη σύμβαση που έχει 

υπογράψει με τον Δήμο Κάσου, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α    : 

 

Χορηγεί παράταση υποβολής του Παραδοτέου Γ για χρονικό διάστημα που να ορίζεται σε ένα (1) μήνα 

από την ημερομηνία έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του υπό μελέτη 

εξοπλισμού συλλογής και όχι πέραν της 30/09/2015 

 

Η απόφαση πήρε α/α 65/2014 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

              Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς      

   Υπ: Μαρία Φραγκούλη 

   Υπ: Γεώργιος Κουριαντάκης 

   Υπ: Αντώνιος Χατζηπέτρου 

   Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

   Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

   Υπ: Ευάγγελος Καταχανάς 

   Υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

  
  
        

   

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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