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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/09.01.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Πέμπτη  9 Ιανουαρίου 2020  και  ώρα  09:30  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. 33/03-01-2020 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 6 μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος              1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Πατηνιώτη Μαρία
4. Βουτσινάς Γεώργιος                (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Πατηνιώτης Αντώνιος (αναπληρωματικό μέλος)

                         
 

         

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2020 Δήμου Κέας και Νομικών
του Προσώπων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την εισήγηση που υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :

   
Έχοντας υπ΄ όψιν

Την υπ’ αριθμ.  34574/18 ΚΥΑ  των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας στο-
χοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ
και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
ΟΤΑ»
Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλματος με δημοσίευση
των πινάκων στοχοθεσίας 
Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για
την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». Στο άρθρο 10 της 34574/18 ΚΥΑ
προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα
θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013
(Β΄450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
Των  παρ.1,2,3,7  και  8  του  άρθρου  4  του  Ν.4111/13  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  τροποποιήσεις  του
Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική
αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευ-
ξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65270/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικο-
νομικών αποτελεσμάτων και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ.»

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει  τροποποιηθεί και  του
άρθρου  149  του  Ν.  4270/14,  οι  Δήμοι  και  τα  νομικά   πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  που  είναι
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ,  Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ),
είναι  υπόχρεοι  να  καταρτίσουν  Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τους
πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του  Δήμου και των νομικών του προσώπων
δημοσίου δικαίου για το έτος 2020.

Ο  πίνακας  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  αποτυπώνει  σε  ενοποιημένη  και
συνοπτική  μορφή  τα  στοιχεία  του  ετήσιου  προϋπολογισμού  και  του  μηνιαίου  προγράμματος
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης
των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο
μήνα και  τριμήνου,  καθώς  και  σωρευτικά  από την  αρχή του έτους  και  ως  προς  το  ύψος  των
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα. 

Οι  στόχοι  των  εσόδων  και  των  εξόδων  αναλύονται  σε  υποομάδες,  οι  οποίες  αποτελούν
ομαδοποιήσεις  συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.   Η διαφορά των
στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης
περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/100/17295_a0701_sel08_tb_ah_00_2012_01b_f_gr_1_.xls


1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιανουαρίου 2020

αυτής.  Ο  στόχος  οικονομικού  αποτελέσματος  ΟΠΔ προκύπτει  από  τη  διαφορά  του  ταμειακού
αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή
που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού
του. Αντίστοιχα εάν έχει εγγραφεί αποθεματικό τότε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος
οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του αποθεματικού

Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων  σε συνδυασμό με κάθε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό
και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό
την  έννοια  ότι  το  σύνολο  των  εξόδων  δεν  επιτρέπεται  να  υπερβαίνει  το  σύνολο  των  εσόδων,
περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.

Κατά  την  διάρκεια  του  έτους,  ελέγχεται  ο  βαθμός  επίτευξης  των  στόχων  αυτών  από  το
Παρατηρητήριο,  το  οποίο αξιολογεί  τις  προβλέψεις  εσόδων και  εξόδων και  σε περίπτωση που
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός
μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  και  του  κάθε  νομικού  προσώπου  που  εντάσσεται  στο  ΟΠΔ στις
προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες
στοχοθεσίας  των  νομικών  προσώπων  του  ΟΤΑ,  καταρτίζονται,  εγκρίνονται  και  αποστέλλονται
στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο
αποτελείται  από  τον  πίνακα  στοχοθεσίας   οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Δήμου  Κέας,  και
παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού. 

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Νικ.Δεμένεγας και Αντ.Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ) 

Εγκρίνει  το  «Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης»,  το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσί-

ας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Κέας και την υποβολή αυτού  στο Δημοτικό Συμβού-

λιο για τη σχετική ψήφισή του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2020
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  ΘΕΜΑ 2ο :  Συμμετοχή Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “VAKANTIEBEURES 2020”
στην Ουτρέχτη, Ολλανδία (15-19 Ιανουαρίου 2020) και έγκριση δαπανών συμμετοχής.

                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος μας συμ-
μετέχει ενεργά σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. Η συνεχής συμμετοχή του Δήμου Κέας σε εκ-
θέσεις Τουρισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
βοηθά στην αύξηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το νησί μας. 

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την συνεδρίασή της στις 19 
Νοεμβρίου 2019, γνωμοδότησε θετικά  και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης Δ.Σ
228/2019), για τη συμμετοχή του Δήμου στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις ,“Vacantiebeures” 
(Oλλανδία, 15-19/1/2020),“ BOOT 2020” (Γερμανία, 18-26/1/2020), «BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), 
ΙΜΤΜ (Ισραήλ,11-12/2/2020),«Salon de Mondial» (Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμα-
νία,4-6/9/2020) για το 2020, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Κατα-
λυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας. 

   Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:

 “Οι εκθέσεις που προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή ο Δήμος Κέας μέσω της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου είναι  οι:  “Vacantiebeures”  (Oλλανδία,  16-19/1/2020),“  BOOT 2020” (Γερμανία,18-
26/1/2020),  «BIT»  (Μιλάνο,9-11/2/2020), ΙΜΤΜ  (Ισραήλ,11-12/2/2020),  «Salon de Mondial»
(Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμανία,4-6/9/2020).

 Οι προσπάθειες προβολής της Κέας θα πρέπει να εστιαστούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο
θεματικό τουρισμό, που δείχνει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει ανοδική πορεία και να αποφέρει
και σημαντικά κέρδη στην οικονομία του νησιού.” 

Παρακαλούμε  όπως  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Κέας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  του
Ν.3852/2010,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.1  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  και
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει τη συμμετοχή και τις  δαπάνες που θα
προκύψουν για τον ανωτέρω σκοπό, από τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0009 “Δαπάνη συμμετοχής στην
έκθεση  “Vacantiebeures”  2020 ”του  υπό  έγκριση  προϋπολογισμού  οικ.έτους  2020  όπως
αναλύονται κατωτέρω:

 Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “Vacantiebeures 2020” (Oλλανδία, 15-19/1/2020)”, στο 
Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

α) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της Δημάρχου Κέας κ. Ειρήνης Βελισσαροπούλου, για τη
μετάβαση  στην  Ουτρέχτη  (έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια  αποζημίωση)  έως  του  ποσού  των
260,00€.
Διαμονή: έως του ποσού των 160,00€
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 100,00€ (1 ημέρα χ 100,00€)

β) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Κέας κ. Στυλιανής 
Δεμένεγα, για τη μετάβαση στην Ουτρέχτη (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια 
αποζημίωση), έως του ποσού των 1.440,00€.
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Εισιτήρια: έως του ποσού των 330,00€ 
Διαμονή: 790,00€
Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 320,00€ (4 ημέρες χ 80,00€)

                                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4336/15 (υποπαρ. Δ9 της παρ.Δ του 
άρθρου 2), τις διατάξεις του Ν.4623/19, την υπ’αριθμ. 228/19 απόφαση του Δ.Σ και την ανωτέρω 
εισήγηση
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     Α. Εγκρίνει:

                     Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “Vacantiebeures” (Oλλανδία, 15-19/1/2020),”, στο Περίπτε-
ρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

α) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της Δημάρχου Κέας κ. Ειρήνης Βελισσαροπούλου, για τη
μετάβαση στην Ουτρέχτη  (έξοδα διανυκτέρευσης,  ημερήσια αποζημίωση) έως του ποσού των
260,00€.
Διαμονή: έως του ποσού των 160,00€
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 100,00€ (1 ημέρα χ 100,00€)

β) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση της Δημοτικής Συμβούλου Δήμου Κέας κ. Στυλιανής 
Δεμένεγα, για τη μετάβαση στην Ουτρέχτη (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια 
αποζημίωση), έως του ποσού των 1.440,00€.
Εισιτήρια: έως του ποσού των 330,00€ 
Διαμονή: 790,00€
Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 320,00€ (4 ημέρες χ 80,00€)

                     Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0009 “Δαπάνη συμμετοχής στην έκθε-
ση Vacantiebeurs στην Ολλανδία” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020

                      Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2020
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 ΘΕΜΑ 3ο : Συμμετοχή Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΒΟΟΤ 2020” στο Dussel-
dorf  Γερμανία (18-26 Ιανουαρίου 2020) και έγκριση δαπανών συμμετοχής.

                                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος μας συμ-
μετέχει ενεργά σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. Η συνεχής συμμετοχή του Δήμου Κέας σε εκ-
θέσεις Τουρισμού με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
βοηθά στην αύξηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το νησί μας. 

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κέας κατά την συνεδρίασή της στις 19 
Νοεμβρίου 2019, γνωμοδότησε θετικά  και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης Δ.Σ
228/2019), για τη συμμετοχή του Δήμου στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις ,“Vacantiebeures” 
(Oλλανδία, 15-19/1/2020),“ BOOT 2020” (Γερμανία, 18-26/1/2020), «BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), 
ΙΜΤΜ (Ισραήλ,11-12/2/2020),«Salon de Mondial» (Παρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμα-
νία,4-6/9/2020) για το 2020, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Επαγγελματιών Τουριστικών Κατα-
λυμάτων, ιδιώτες και παραγωγούς της Κέας. 

   Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα εξής:

 “Οι εκθέσεις που προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή ο Δήμος Κέας μέσω της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου είναι  οι:  “Vacantiebeures”  (Oλλανδία,  16-19/1/2020),“  BOOT 2020” (Γερμανία,18-
26/1/2020), «BIT» (Μιλάνο,9-11/2/2020), ΙΜΤΜ (Ισραήλ,11-12/2/2020),«Salon de Mondial» (Πα-
ρίσι,12-15/3/2020), «Tour Natur» (Γερμανία,4-6/9/2020).

 Οι προσπάθειες προβολής της Κέας θα πρέπει να εστιαστούν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο
θεματικό τουρισμό, που δείχνει τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζει ανοδική πορεία και να αποφέρει
και σημαντικά κέρδη στην οικονομία του νησιού.” 

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, και 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει τη συμμετοχή και τις δαπάνες που θα 
προκύψουν για τον ανωτέρω σκοπό, από τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0002 “Δαπάνη συμμετοχής στην 
έκθεση “BOOT” 2020 ” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 όπως αναλύονται 
κατωτέρω:

 Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “BOOT 2020” (Γερμανία,18-26/1/2020)”, στο Περίπτερο 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του μέλους της Τουριστικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τζαβελάκου, 
για τη μετάβαση στο Ντίσελντορφ/Γερμανία  (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια 
αποζημίωση) έως του ποσού των 1.310,00€.

Εισιτήρια : έως του ποσού των 400,00€
Διαμονή: έως του ποσού των 510,00€
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 400,00€ (5 ημέρες χ 80,00€)
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                                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4336/15 (υποπαρ. Δ9 της παρ.Δ του 
άρθρου 2), τις διατάξεις του Ν.4623/19, την υπ’αριθμ. 228/19 απόφαση του Δ.Σ και την ανωτέρω 
εισήγηση

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     Α. Εγκρίνει:

                     Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 

Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “BOOT 2020 (Ντίσελντορφ/Γερμανία,18-26/1/2020)”, στο 
Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0002 “Δαπάνη συμμετο-

χής στην έκθεση “BOOT” 2020 ” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 όπως αναλύο-
νται κατωτέρω:

                    Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του μέλους της Τουριστικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τζαβελάκου, 
για τη μετάβαση στο Ντίσελντορφ/Γερμανία  (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημί-
ωση) έως του ποσού των 1.310,00€.

 Εισιτήρια : έως του ποσού των 400,00€ - Διαμονή: έως του ποσού των 510,00€
                    Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 400,00€ (5 ημέρες χ 80,00€)

                     Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0002 “Δαπάνη συμμετοχής στην έκ-
θεση ΒΟΟΤ στη Γερμανία” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020

                      Β. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2020
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Θέμα 4ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μετα-
φορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ)  του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.
Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται  η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου στο
Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  ύψους  2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  του
προϋπολογισμού έτους 2020 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και του
άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  στο  χώρο  εναπόθεσής  τους  στο  Κορωπί  Αττικής,  στο
όνομα  του  υπαλλήλου  Κορασίδη  Νικολάου,  ο  οποίος  υποχρεούται  να  αποδώσει  λογαριασμό
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/5-15/6/1959.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2020
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Θέμα 5ο:  «Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής,  φανερής και προφορικής δημοπρασίας για
την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ».

Ο κ.  Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης,έθεσε υπόψη της Οικονομικής
Επιτροπής:

• Τις διατάξεις του Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981)  περί καθορισμού των οργάνων της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων
των δήμων και κοινοτήτων,

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. δ΄, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (φεκ 87/Α/07-06-
2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».

• Τις του Ν.  3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006)  περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων 4.  Τις διατάξεις του Ν.  3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/ 13-07-2010),  περί ενίσχυσης της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών
και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

• Τις διατάξεις του Π.Δ 116/2004(ΦΕΚ 81/Α/05-03-2004), «Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους,…»

• Τις διατάξεις του άρθρου 72,  παρ. 1  του Ν. 3852/2010  περί καταρτίσεων των όρων των
δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.

• Την αριθ. 187/2019 με ΑΔΑ: ΩΗ7ΖΩΕΔ-ΠΧΒ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Έγκριση εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισσυλεγούν από σημεία του
Δήμου, με τελικό σκοπό τη παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ».

• Την αριθ.  656/2019 με ΑΔΑ:  ΩΗΕ9ΩΕΔ-058 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: “Συγκρότηση
επιτροπής διαχείρισης εγκαταλελειμμένων οχημάτων”.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά:

Να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής,  φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ,  με κριτήριο
κατακύρωσης την προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία
εκποιούμενου πράγματος, ως εξής:

Άρθρο 1-Γενικές Πληροφορίες
Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004  κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους,  δημοτικούς ή
κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2,παρ.2),  χαρακτηρίζεται ως
εγκαταλελειμμένο.  Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη
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του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ.  116/2004 (άρθρο 9  παρ.1),  είναι όχημα στο τέλος
κύκλου ζωής (ΟΤΖΚ) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α,
ΚΥΑ 69728/824/1996  σε συνδυασμό με την παρ.  4,  αρ.  2  Ν.  2939/2001).  Σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,  το εγκαταλελειμμένο όχημα,  που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο,
εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου
και περισυλλέγεται προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό
καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε (Εναλλακτική Διαχείριση  Οχημάτων  Ελλάδος ) με σκοπό την
οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Άρθρο 2 –Αντικείμενο της δημοπρασίας
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας,  η οποία θα πλειοδοτήσει στην
παρούσα δημοπρασία και θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό εκείνα
τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ.  εντός των ορίων του
Δήμου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία,  αξιοποίηση,  τεμαχισμό και
τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ.
116/2004  και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.  Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα,  στην επαναχρησιμοποίηση,  ανακύκλωση και
περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ.  και των κατασκευαστικών τους στοιχείων.  Παράλληλα
επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι
η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης
στο Δήμο και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3- Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου 
2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:30 π.μ. – 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
270/81 στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

Άρθρο 4- Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως κάτωθι:
• για φορτηγά κάθε είδους ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τριάντα ευρώ (30,00€)  ανά 
όχημα.                                                                                             
• για οχήματα βαρέως τύπου ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πενήντα ευρώ (50,00€)  ανά
όχημα.                                                                                                  
• για επιβατικά οχήματα ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς δέκα ευρώ (10,00€)  ανά όχημα.
• για μηχανάκια ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς πέντε ευρώ (5,00€)  ανά όχημα.

                                                                                       
Άρθρο 5- Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα
υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο
υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6- Όροι και υποχρεώσεις
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως
<<εγκαταλελειμμένα οχήματα>>  ή <<  οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής>>  σύμφωνα με το
ΠΔ 116/2004,  τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κέας και θα
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1-3
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του ΠΔ 116/2004,  έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως <<εγκαταλελειμμένα οχήματα>>  να
περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των
απαιτούμενων προθεσμιών. Ακολούθως η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα:

• Εντοπίζει και περισυλλέγει, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές, τα οχήματα που
είναι εγκαταλελειμμένα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους
απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες,
σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη
χώρους και οδούς, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες και χωρίς
την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής.

• Υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση,  θα επιβλέπει τις
διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα
παραστατικά (πρακτικά     παράδοσης  -  παραλαβής     οχημάτων  ) και τέλος 

• θα αναλαμβάνει κάθε ενέργεια για τη διαχείρισή τους.

Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία:
α)χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός),
β)στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ,ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο,
χρώμα,  τυχόν αριθμό πινακίδων,  οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον
εντοπισμό του ΟΤΚΖ,
γ)περιγραφή της κατάστασης του οχήματος,
δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας. Επίσης θα συνοδεύονται από
φωτογραφία του οχήματος.

Τα παραστατικά,  αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους,  υπογράφονται και
σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας.  Στη
συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8  του ΠΔ 116/2004
βεβαίωση παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε     ημερών   από την
παράδοση του οχήματος.
Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της
οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθμού.  Η συλλογή και μεταφορά
των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της
μέσα (γερανοί)  και χωρίς μεταφόρτωση από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του
Δήμου.
Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία
ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή-μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικός
αναφερομένων τα παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός
ή θανάτωση προσώπου κλπ.) ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά την
διάρκεια της παραμονής του στον χώρο της αναδόχου εταιρείας.
Η συλλογή,  η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου
μας) θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο εταίρος των
συμβαλλόμενων και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα
βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειριστεί τα ΟΤΚΖ από την στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής
του από το Δήμο,  και μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών (τα
φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον 15  ημερών)  να εκδώσει το
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προβλεπόμενο Πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος για λογαριασμό του Δήμου, από την
ΕΔΟΕ και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για
όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια
υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας (ευθύνη της εταιρείας).
Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων προγραμματίζεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν
συνεννόησης και με την χρήση ενός (1)  τουλάχιστον γερανοφόρου οχήματος της αναδόχου
εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας,
όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες,  οι φυσικές καταστροφές,  κ.α.,  υπό την προϋπόθεση ότι
υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή.
Εάν κατά την διάρκεια της φύλαξης,  το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του,  τότε
παραδίδεται σ’ αυτόν αφού προηγουμένως καταβληθεί η δαπάνη απομάκρυνσης και
αποθήκευσης.  Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος τα οχήματα
προωθούνται για την διαδικασία της ανακύκλωσης.
Η εξόφληση     του     τιμήματος   της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία
στο Ταμείο του Δήμου, εντός των πέντε πρώτων ημερών του κάθε μήνα με βάση τον αριθμό
των οχημάτων που απομακρύνθηκαν στην διάρκεια του προηγούμενου μήνα, εξαιρουμένων
των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για τα οχήματα που επιστρέφονται
στους ιδιοκτήτες η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των πέντε
πρώτων ημερών του επόμενου μήνα της παραλαβής.
Η εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Κυκλάδων ή σε όμορο νομό. Η
ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα
υλικά,  τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παρ.1  του ΠΔ
116/2004,  είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε ανακυκλώνονται/ανακτώνται από
εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης,  στις περιπτώσεις στις οποίες
υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 7-Χρονική διάρκεια της Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι τα δύο (2)
έτη.

Άρθρο 8-Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες-κέντρα επεξεργασίας ΟΤΚΖ που είναι
επίσημα μέλη του δικτύου της ΕΔΟΕ και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη
εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  Η
εγκατάσταση των διαχειριστών ΟΤΚΖ να βρίσκεται στο Νομό Κυκλάδων ή σε όμορο νομό.

Άρθρο 9-Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί     ποινή     α  ποκλεισμού  
σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Πρόσφατη βεβαίωση συνεργασίας με ΕΔΟΕ,
• Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
• Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου του Ν. 1599/1986) του φυσικού προσώπου ή του νομίμου
εκπροσώπου αν πρόκειται για εταιρεία,  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,  που να
αναγράφει ότι:
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-Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται τους όρους αυτής πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
-Δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
-Δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με 
την παρούσα.
• Υπεύθυνη Δήλωση του εγγυητή για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου με τα πλήρη 

προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του
• Εάν πρόκειται για εταιρεία, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να

προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της,  καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της
αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με
το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους,  υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά,  βεβαίωση εκπροσώπησης,  βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο ή από όπου
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
• Για ανώνυμες εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του
και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου της υπογραφής(στην περίπτωση
εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας),  θα
προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  όπου θα εγκρίνεται η
συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της
εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου του φυσικού
προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία,  ή των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων
(ΟΕ),  ετερόρρυθμων (Ε)  και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),  ή του προέδρου και
Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης εταιρείας(ΑΕ).
• Βεβαίωση της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει
ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο,  ή έχει εισαχθεί σε ρύθμιση και
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
• Εγγύηση συμμετοχής ποσού εκατό ευρώ (100,00€)-  ποσοστό 10%  επί της συνολικής
εκτιμόμενης αξίας 1.000,00 ευρώ (για δύο έτη),  σύμφωνα με το από 65/9-1-20 πρακτικό
Επιτροπής εκτίμησης.
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία,  αν δεν προσκομίσει,  για την συμμετοχή του σε
αυτή,  ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας,  γραμμάτιο συστάσεως
παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων περί
παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο
οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου.  Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ
τουλάχιστον έξι (6)  μηνών και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του
διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση σε
αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να αντικαταστήσει την εγγυητική
συμμετοχής με άλλη καλής εκτέλεσης ποσού 10%  επί τη συνολική εκτιμητή αξία όπως θα
διαμορφωθεί από τη δημοπρασία για 10 φορτηγά, 5  οχήματα βαρέως τύπου,  40  επιβατικά
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οχήματα και 10 μηχανάκια,  αλλιώς ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού
και κατακυρώνεται υπέρ του επόμενου πλειοδοτήσαντος σε αυτήν.  Στους υπόλοιπους
συμμετέχοντες,  οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν εντός δεκαημέρου από την
κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.  Όλα ανεξαρτήτως των εγγράφων που θα
κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε
πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα και οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.  Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι
πρωτότυπη ή θεωρημένη κατά τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10-Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
• Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική,  φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την
καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί
και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι
προσφορές.  Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και μετά την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η
επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  Αν κάποιος πλειοδοτεί για
λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την έναρξη του συναγωνισμού,
παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει
για δικό του λογαριασμό.
• Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά,  τα οποία θα πρέπει να
βρίσκονται σε φάκελο,  στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του
συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρείας,  ευκρινώς και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της
δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης.
• Στη συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την
πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφασή της περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να
συμμετάσχει στη δημοπρασία,  ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
αναγράφεται στα πρακτικά.
• Ακολούθως δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν
υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  Η προσφορά θα είναι και για κάθε
είδος οχήματος ξεχωριστά (φορτηγά,  επιβατικά οχήματα,  μηχανάκια και οχήματα βαρέως
τύπου)  και αθροιστικά. Ως     πλειοδοτική     κρίνεται     η     αθροιστική     προσφορά  .   Κάθε προσφορά
είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο
στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
• Μετά τη λήξη της δημοπρασίας,  το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται
από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.
• Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της
επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας 48 ωρών.
• Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία,  ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του
αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του
κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.
• Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που
έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 11-Κριτήρια κατακύρωσης
Για την τελική επιλογή του πλειοδότη κριτήριο είναι:
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α)  Η προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά κατηγορία εκποιούμενου
πράγματος.
β)  Σε περίπτωση ισοψηφίας υπολογίζεται κατά προτεραιότητα η ανώτερη τιμή προσφοράς
πρώτα των επιβατικών οχημάτων, ακολούθως των φορτηγών και τέλος των οχημάτων βαρέως
τύπου.
γ) Σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας αξιολογούνται περαιτέρω τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα
της εταιρείας και τυχόν προηγούμενη ικανοποιητική συνεργασία με αυτήν.
δ) Σε περίπτωση περαιτέρω ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή.
ε) Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στη δημοπρασία η επιτροπή διαγωνισμού
θα δέχεται προσφορά οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για κάθε κατηγορία
εκποιούμενου πράγματος.

Άρθρο 12-Ανακοίνωση κατακύρωσης-υπογραφή σύμβασης
-Η κατακυρωτική απόφαση της οικονομικής επιτροπής αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας.
-Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση με τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο.
-Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο
έγγραφο,  που υπογράφεται από τον επιδίδοντα και τον παραλαβόντα.  Σε περίπτωση
απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει,  θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην
κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση, την οποία υπογράφουν δυο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή
κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός 10
ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του
αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της
δημοπρασίας,  να προσέλθει μετά του εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης,  αλλιώς η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Από τη λήξη της
παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Άρθρο 13-Έκπτωση πλειοδότη
Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όταν:
-Δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.
-Αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση

Άρθρο 14-Ενστάσεις
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή διενέργειας της
δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο,  στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.  Οι ενστάσεις
πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.

Άρθρο 15-Εξόφληση τμήματος εκποίησης
Ο πλειοδότης θα καταβάλλει χωρίς καμία άλλη όχληση από τον Δήμο το συμφωνημένο και
αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ εντός των πρώτων 5  ημερών
κάθε μήνα από την υπογραφή της συμβάσεως,  εξαιρουμένων των οχημάτων που
επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρεία με αντίγραφο δήλωσης



1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιανουαρίου 2020

παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη που η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου. Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:
-Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση πέραν του δεκαπενθημέρου της καταβολής των
οφειλομένων.
-Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων.
-Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα,  με αποτέλεσμα τη μη
καταβολή των οφειλομένων ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται
αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να
δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να αίρει άλλη αξίωση κατά του
Δήμου.

Άρθρο 16-Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’
αυτήν πλειοδότης, ήτοι:
-Εάν ουδείς εμφανισθεί.
-Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας ήτοι στην πλειοδοτική
διαδικασία.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου στις εξής
περιπτώσεις:
α)  όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό
Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος
ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας,  ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του
αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν
προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και
του εγγυητή αυτού,  ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου
κατακυρωθέν ποσόν,  δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  Η
επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης,  πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες προς της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας,  διεξάγεται δε
σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.  Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη
δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 18-Δημοσίευση διακήρυξης
Η διακήρυξη δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10)  τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημαρχείου.
Η διακήρυξη και περίληψη αυτής ανακοινώνονται στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου
(www.  kea  .gr  ),  περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ     και ολόκληρο
το  κείμενο  της  Διακήρυξης   θα αναρτηθεί στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
                                             

http://www.kea.gr/
http://www.kea.gr/
http://www.kea.gr/
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Άρθρο 19-Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη δημοπρασία χορηγούνται από το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας,  κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2288022530)

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου,  το άρθρο 72  του Ν.3852/2010,  την αριθ.  187/2019 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής,  φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου
με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, ως ανωτέρω και με
κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη μεγαλύτερη αποζημίωση προς τον Δήμο ανά
κατηγορία εκποιούμενου πράγματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2020



1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιανουαρίου 2020

 ΘΕΜΑ 6ο : Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής των ειδικών θεραπευτών
του κλιμακίου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Β.Α Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι η Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ αιτείται με το υπ’ αριθμ. Πρωτ.
2202/10-12-2019 έγγραφό της, την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακί-
ου Κέας των ειδικών θεραπευτών Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020. Συγκεκριμένα στο έγ-
γραφο αναφέρεται ότι:

« Η κινητή μονάδα Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ δραστηριοποιείται από το 2003 σε δώδεκα νησιά των
ΒΑ και Δυτικών Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και η Κέα. Στην προσπάθειά μας να εξασφα-
λίσουμε τη σταθερή συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία μας σε όλα τα νησιά, παρέχοντας υπηρεσί-
ες με σεβασμό και ποιότητα στους κατοίκους, πολλοί δήμοι των Κυκλάδων έχουν σταθεί-και συνε-
χίζουν ακόμη να στέκονται, μεταξύ των οποίων και ο δικός σας-αρωγοί αυτής της προσπάθειας ».

Ειδικότερα για την Κέα, πέραν των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται στους κα-
τοίκους του νησιού, υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις , οι οποίες, σε συνεργασία με τους το-
πικούς κοινωνικούς  φορείς, με το νοσοκομείο, τα σχολεία, και τις τοπικές αρχές, προάγουν την
υγεία και την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα.

Το αίτημά μας για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε θεραπευτή δια-
μορφώνεται ως εξής:

1. Κουρτζή Ανθή,ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο - Κέα-Λαύριο)

2. Καραγιάννη Αγγελική,ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο - Κέα-Λαύριο)

3. Κονταρίνη Κατερίνα,ειδική παιδαγωγός - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο - Κέα-Λαύριο)

4.  Γιαννόπουλος  Παναγιώτης,ψυχίατρος  -  2  ημέρες/μήνα,  (1  διανυκτέρευση,1  ταξίδι,  1  ακτο-
πλοϊκό εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο - Κέα-Λαύριο)

Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως εξής:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 400,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη στο έργο μας και την ενίσχυση της δράσης της Κινητής Μο-
νάδας και παραμένουμε στη διάθεσή σας».

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το
άρθρο  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με  την  παρ.1  του  άρθρου  3  του  Ν.
4623/2019, και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει  την κάλυψη  των δαπα-
νών διαμονής και μετακίνησης του κλιμακίου θεραπευτών Κέας, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής
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Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ για το έτος 2020. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423
«Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
του Δήμου Κέας για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον
ΚΑ 15.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης
αυτοκινήτου, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας.

                                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19 , το υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 
2202/10-12-2019  έγγραφo της Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ & Δ. Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ  και την εισή-
γηση του Προέδρου

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
     -Την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης για κάθε ειδικό θεραπευτή της Κινητής

Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ του κλιμακίου Κέας για το έτος 2020 ως εξής:

1. Κουρτζή Ανθή,ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο -Κέα-Λαύριο)

2. Καραγιάννη Αγγελική,ψυχολόγος - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο -Κέα-Λαύριο)

3. Κονταρίνη Κατερίνα,ειδική παιδαγωγός - 4 ημέρες/μήνα, (2 διανυκτερεύσεις,2 ταξίδια, 2 ακτο-
πλοϊκά εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο -Κέα-Λαύριο)

4.  Γιαννόπουλος  Παναγιώτης,ψυχίατρος  -  2  ημέρες/μήνα,  (1  διανυκτέρευση,1  ταξίδι,  1  ακτο-
πλοϊκό εισιτήρια μετ’επιστροφής,  Λαύριο -Κέα-Λαύριο)

Συγκεκριμένα, το αίτημα για κάλυψη δαπανών διαμονής και μετακίνησης αναλύεται ως εξής:
Συνολικό μηνιαίο κόστος διαμονής: Ποσό: 400,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος εισιτηρίων: Ποσό: 180,00€
Συνολικό μηνιαίο κόστος αυτοκινήτου: Ποσό: 112,00€

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6423 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων» του
υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.  έτους 2020 του Δήμου Κέας για  την  κάλυψη του μηνιαίου
κόστους των εισιτηρίων και της διαμονής, και τον ΚΑ 15.6234  «Μισθώματα μεταφορικών μέσων»
για την κάλυψη του μηνιαίου κόστους ενοικίασης αυτοκινήτου, μετά την έγκριση του προϋπολογι -
σμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 6/2020
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 ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης  ιατρών υπαίθρου του ΠΠΙ Κέας σύμφωνα
με  το άρθρο 20 του Ν.4213/2013 και το άρθρο 34 του Ν.4325/2015 για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει  τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/09.12.2013): «Οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ
αυτών δύνανται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τον τοποθετη-
μένο επικουρικό ιατρό και ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου στην περιοχή τους για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης ή της θητείας τους […] Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι νησιωτικές,
άγονες,  προβληματικές  και  απομακρυσμένες  περιοχές  και  κάθε  άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια.  Η
ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως»

Επιπλέον,  με  το  άρθρο  1  της  υπ’ αριθμ.  Υ10α/Γ.Π.  οικ.  60934  (ΦΕΚ 2050/Β’/29.07.214)
απόφασης του Υπουργού Υγείας: «1. Χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές λόγω των γε-
ωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών τους συνθηκών, και οι παρακάτω νομοί
των Περιφερειών της χώρας ή οι κατά νομό, πόλεις ή κωμοπόλεις, όπου εδρεύουν νοσοκομεία, νο-
σοκομεία- κέντρα υγείας ή κέντρα υγείας: […] Νομός Κυκλάδων»

Με την υπ’ αριθμ.26/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, είχε εγκριθεί δαπάνη μηνιαίου
επιδόματος σίτισης και στέγασης επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Π.Π.Ι.
Κέας ύψους τριακοσίων (300,00€) ευρώ, με ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς μηνιαίως.

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, και σύμφω-
να με το άρθρο 14 του Ν.4625/2019, να εγκρίνει τη δαπάνη μηνιαίου επιδόματος σίτισης και στέγα-
σης επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας ύψους τριακοσίων 
(300,00€) ευρώ, με ανώτατο αριθμό τους δύο (2) ιατρούς μηνιαίως.

 Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας  οικ. Έτους 2020 υπάρχει σχετική πίστωση στον
ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32
του Ν. 4483/2017», ύψους 11.000,00€.

                                                                           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19, το άρθρο 20 του 
Ν.4213/2013 και το άρθρο 34 του Ν.4325/2015, την υπ’ αριθμ.26/2019 απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου και την εισήγηση του Προέδρου
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                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                   Εγκρίνει την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης  επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρε-
σίας υπαίθρου του Π.Π.Ι. Κέας ύψους τριακοσίων (300,00€) ευρώ μηνιαίως, με ανώτατο αριθμό 
τους δύο (2) ιατρούς, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων και μέχρι τη λήξη της θητείας 
τους.  (300,00€ Χ 2 ιατροί Χ 12 μήνες = 7.200,00€).

Σε περίπτωση αναπλήρωσης, αντικατάστασης ή νέου αιτήματος δικαιούχου, θα ληφθεί εκ νέου 
απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή ως προς τον δικαιούχο του επιδόματος.

                   Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε 
εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017,” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2020 του Δήμου Κέας, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση ύψους 11.000,00€. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 7/2020
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  ΘΕΜΑ 8ο : Παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης  ιατρών  του ΠΠΙ Κέας σύμφωνα με  το
άρθρο 349 του Ν.4512/2018  για το έτος 2020.

                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει  τα κάτωθι:

   Ο  Ν. 4512/2018 (Α ́5/17-1-2018) στο άρθρο 349,το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Ν.
4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-07-2017 με τίτλo “Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο. Τ. Α. ορεινών
και νησιωτικών περιοχών” στην παρ.1 αναφέρει ότι οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο
των 18.000 κατοίκων, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων αυτών, μπορεί να παρέχουν δωρεάν σίτι-
ση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του
Κέντρου Υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λι-
μενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ε.Κ.Α.Β. και τους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς”. Στη δε παρ.2 αναφέρει επίσης ότι για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση
από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά πε-
ρίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης ανάλογων πόρων
από την Οικονομική Υπηρεσία του Ο.Τ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 258/4-12-2017 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα (αριθμ.
Απόφ. 258/2017), τον ορισμό ως δικαιούχων της παροχής σίτισης και στέγασης του άρθρου 32 του
Ν.  4483/ΦΕΚ 107/Α΄/31-07-2017,  όπως  αντικαταστάθηκε  από το  άρθρο  349 του Ν.4512/2018
(Α΄5/17-1-2018), το ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφε-
ρειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

Με την υπ’ αριθμ. 150/2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αιτήματα των ια-
τρών κ.κ. Χαράλαμπου Χιωτάκη και Ελευθερίου Δαρζέντα που υπηρετούν στο Πολυδύναμο Περιφε-
ρειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης και στέγασης για το χρονικό
διάστημα της παροχής υπηρεσίας τους στο ΠΠΙ Κέας, και ενέκρινε την καταβολή στον κάθε αιτούντα-
δικαιούχο το μηνιαίο ποσό των διακοσίων (200,00€) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου
2018 έως  τη λήξη της θητείας τους.

Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) εν δυνάμει υπηρετεί ο επιμελητής ιατρός
κ. Χαράλαμπος Χιωτάκης.

Σε περίπτωση αναπλήρωσης, αντικατάστασης ή νέου αιτήματος δικαιούχου, θα ληφθεί εκ νέου
απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή ως προς τον δικαιούχο του επιδόματος.

Στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας  οικ. Έτους 2020 υπάρχει σχετική πίστωση στον
ΚΑ 00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε εργαζομένους βάσει του άρθρου 32
του Ν. 4483/2017», ύψους 11.000,00€.

                                                                           Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/06, 3852/10 & 
4555/18 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4623/19, τον Ν. 4512/2018 (Α 
́5/17-1-2018) στο άρθρο 349, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 32 του Ν. 4483/ΦΕΚ 107/ Α ́/31-
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07-2017, τις υπ’αριθμ. 258/17 & 150/18 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την εισήγηση 
του Προέδρου

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                   Εγκρίνει την παροχή επιδόματος σίτισης και στέγασης για το ιατρικό προσωπικό (επιμελητές/
γενικοί ιατροί)  που υπηρετεί και θα υπηρετεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ 
Κέας) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους, το μηνιαίο ποσό των διακοσίων ευρώ 
(200,00€) έκαστος (200,00€ Χ 1 ιατρός Χ 12 μήνες = 2.400,00€).

                   Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας (ΠΠΙ Κέας) εν δυνάμει υπηρετεί ο επιμελητής ιατρός 
κ. Χαράλαμπος Χιωτάκης.

                  Σε περίπτωση αναπλήρωσης, αντικατάστασης ή νέου αιτήματος δικαιούχου, θα ληφθεί εκ νέου 
απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή ως προς τον δικαιούχο του επιδόματος.

                   Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  00.6495.0003 «Δαπάνες παροχής σίτισης και στέγασης σε 
εργαζομένους βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 
του Ν.4512/2018 (Α΄5/17-1-2018) » του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου 
Κέας, στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση ύψους 11.000,00€, 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 8/2020



1ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 9ης Ιανουαρίου 2020

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                                Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Πατηνιώτης Αντώνιος 

(αναπληρωματικό μέλος)


