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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης/31.01.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 31 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.  347/27-01-2020
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. Βουτσινάς Γεώργιος     (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4. Πατηνιώτη Μαρία    
5. Δεμένεγας Νικόλαος
6. Γροσομανίδη Παρασκευή

                         
 

         

  
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση 
των πρακτικών.
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Θέμα 1ο: Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2020.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

 Θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μόνο θα αναθέτει τις επισκευές και την αγορά
ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου. 

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρα-
λαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδει-
ξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex
officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν
τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διε-
νεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμί-
ζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
(άρθρο 26 του Ν.4024/2011) 

Κατ'  εξουσιοδότηση της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β') 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με
το με αριθμ. πρωτ. 143/13-01-2020 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας
και διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα
συγκροτήσουν την  “Επιτροπή  συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2020” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλ-
λήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.  215/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως,
το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 142/13.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο  με  αριθ.πρωτ.
215/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας.

Σύμφωνα με αυτό:

Τριμελής επιτροπή συντήρησης  και  επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση επι-
σκευών-αγοράς ανταλλακτικών)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΜΕΛΟΣ
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%80%CE%BF%CF%86-18%CE%BF%CE%B9%CE%BA-2150804-11-2011-%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%80%CE%BF%CF%86-18%CE%BF%CE%B9%CE%BA-2150804-11-2011-%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-26-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD/
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός Αναπληρωτής Προέδρου
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - 

Αναπληρωτής 1ου Μέλους
3 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου -

Αναπληρωτής 2ου Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της
αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί :

Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
των επισκευαστικών εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), για το έτος 2020 αποτελού-
μενη από :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΜΕΛΟΣ
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός Αναπληρωτής Προέδρου
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - 

Αναπληρωτής 1ου Μέλους
3 Ιωάννης  Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου -

Αναπληρωτής 2ου Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της
αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2020



3ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Ιανουαρίου 2020

Θέμα 2ο:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν
την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2020.

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

 Θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μόνο θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά και τις
εργασίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου,
έτους 2020. 

Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρα-
λαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδει-
ξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex
officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν
τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διε-
νεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφα-
ση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμί-
ζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
(άρθρο 26 του Ν.4024/2011) 

Κατ'  εξουσιοδότηση της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β') 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με
το με αριθμ.πρωτ.  146/13-01-2020 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας
και διενήργησε  κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα
συγκροτήσουν την “Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν την επι-
σκευή  και  συντήρηση  οχημάτων  και  μηχανημάτων  του  Δήμου,  έτους  2020” βάσει  του  Ν.
4412/2016.  Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο  με  αριθ.πρωτ.
216/17.01.2020 Πρακτικό  Κληρώσεως,  το οποίο  θέτω υπόψη σας,  όπως και  η  με  αριθ.πρωτ.
145/13.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο  με  αριθ.πρωτ.
216/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας.

Σύμφωνα με αυτό :

Τριμελής επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν την επισκευή
και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%80%CE%BF%CF%86-18%CE%BF%CE%B9%CE%BA-2150804-11-2011-%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA-%CE%BC%CE%B5%CF%84-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%80%CE%BF%CF%86-18%CE%BF%CE%B9%CE%BA-2150804-11-2011-%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-26-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BD/
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός Αναπληρωτής Προέδρου
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Αναπληρωτής

1ου μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφο-
ρούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020 και σε
συνέχεια  της  ανάθεσης των  επισκευαστικών εργασιών και  της  αγοράς  των  ανταλλακτικών,
μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:

Τριμελής επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών  και εργασιών που αφορούν την επισκευή
και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός Αναπληρωτής Προέδρου
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής 1ου μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφο-
ρούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2020 και σε
συνέχεια  της  ανάθεσης των  επισκευαστικών εργασιών και  της  αγοράς  των  ανταλλακτικών,
μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 18/2020



3ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Ιανουαρίου 2020

Θέμα 3 ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προ-
μηθειών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του  : «1.Στο πλαίσιο των
διαδικασιών  σύναψης  Δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα  από
φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,  την

απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου και

η)  γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης  (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΑΡ. 38 ΤΟΥ ΑΡΘ. 107 ΤΟΥ Ν. 4497/17,
ΦΕΚ-171 Α/13-11-17)

[………..]
11.Στις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών,  πέραν  των

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
[………..]
β)  Για  την  παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας συγκροτείται

τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.»(όπως
τροποποιήθηκε με την ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19). Το όργανο
αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,
προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς
παραλαβή  αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται
αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

γ)  Με  απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού,  που δημοσιεύεται
στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  μπορεί  να  καθορίζονται  οι  όροι  για  τη  συγκρότηση  των
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πρωτοβάθμιων,  μόνιμων  ή  μη,  και  των  δευτεροβάθμιων  επιτροπών  παραλαβής,  η  σύνθεση
αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
«της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.» (όπως τροποποιήθηκε με την
ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19). Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις
ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση
αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή
υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. - ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ
ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΟΥ Ν. 4608/19, ΦΕΚ-66 Α/25-4-19.

«Ως μέλη της Επιτροπής  του παρόντος δύναται  να συμμετέχουν και  ορίζονται  και  υπάλληλοι
στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  216.»  -  ΠΡΟΣΘ.
ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43
ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες
αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A'
226).

«στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο
φορέα  του  δημοσίου  τομέα  και  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  γενικές
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ΣΤ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 49ΣΤ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με
το με αριθμ. πρωτ. 149/13-01-2020 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας
και διενήργησε  κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα
συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων  συμβάσεων
προμηθειών  για  το  έτος  2020” βάσει  του  Ν.  4412/2016.  Τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  που
κληρώθηκαν εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.   213/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο
θέτω υπόψη σας, όπως και η υπ’ αριθ.πρωτ. 148/13.01.2019 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 213/17.01.2020
πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος
Μέλος Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός Μέλος
Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Μέλος
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Βασιλική Πετρή  ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Αναπληρωτής 1ου Μέλους
Μέλος Μαριάννα Μωραϊτη ΠΕ Γεωπόνων

Αναπληρωτής 2ου Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  παρακολούθησης  και
παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του
3. Την με αριθμ. πρωτ. 148/13.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
4.Την με αριθμ.πρωτ. 149/13.01.2020 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης.
5. Το με αριθ.πρωτ. 213/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις

υπαλλήλους, που διενήργησαν την κλήρωση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συγκροτεί  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων  συμβάσεων
προμηθειών  για  το  έτος  2020” βάσει  του  Ν.  4412/2016 από  τρία  τακτικά  μέλη  και  τρία
αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Πρόεδρος
Μέλος Νικόλαος Κορασίδης ΔΕ20 Οδηγός Μέλος
Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Βασιλική Πετρή  ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Αναπληρωτής 1ου Μέλους
Μέλος Μαριάννα Μωραϊτη ΠΕ Γεωπόνων

Αναπληρωτής 2ου Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός.



3ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Ιανουαρίου 2020

2. Η  Επιτροπή  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται
αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,    παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2020
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Θέμα 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του  : «1.Στο πλαίσιο των
διαδικασιών  σύναψης  Δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα  από
φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστική  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή
σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  από  τη  διαδικασία,  την
απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και
ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου και
η)  γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και  προσφυγές  που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της
ανάθεσης και εκτέλεσης  (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΑΡ. 38 ΤΟΥ ΑΡΘ. 107 ΤΟΥ Ν. 4497/17,
ΦΕΚ-171 Α/13-11-17)
[………..]
11.Στις  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών,  πέραν  των
οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
[………..]
β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.»(όπως
τροποποιήθηκε με την ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19). Το όργανο
αυτό  εισηγείται  για  όλα  τα  θέματα  παραλαβής  του  φυσικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,
προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς
παραλαβή  αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται
αναγκαίο,  συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,  παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  μπορεί  να  καθορίζονται  οι  όροι  για  τη  συγκρότηση  των
πρωτοβάθμιων,  μόνιμων  ή  μη,  και  των  δευτεροβάθμιων  επιτροπών  παραλαβής,  η  σύνθεση
αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω.
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δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
«της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.» (όπως τροποποιήθηκε με την
ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19). Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις
ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση
αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή
υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. - ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ
ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΟΥ Ν. 4608/19, ΦΕΚ-66 Α/25-4-19.

«Ως μέλη της Επιτροπής  του παρόντος δύναται  να συμμετέχουν και  ορίζονται  και  υπάλληλοι
στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  216.»  -  ΠΡΟΣΘ.
ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 27 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43
ΤΟΥ Ν. 4605/19, ΦΕΚ-52 Α/1-4-19

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες
αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A'
226).

«στ. Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο
φορέα  του  δημοσίου  τομέα  και  λειτουργούν  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  κάθε  φορά  γενικές
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.» - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ΣΤ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡ. 49ΣΤ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με
το με αριθμ. πρωτ. 152/13-01-2020 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας
και διενήργησε  κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα
συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  αντικειμένου  δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα
των  υπαλλήλων  που  κληρώθηκαν  εμφαίνονται  στο με  αριθ.πρωτ.  214/17.01.2020 Πρακτικό
Κληρώσεως,  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας,  όπως  και  η  με  αριθ.πρωτ.  151/13.01.2019 “Λίστα
Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 214/17.01.2020
πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  ΜΕΛΟΣ
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός ΜΕΛΟΣ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Αναπληρωτής Προέδρου
3 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ  Πολιτικών  Μηχανικών Αναπληρωτής

1ου μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  παρακολούθησης  και
παραλαβής αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020
του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του
3. Την με αριθμ. πρωτ. 151/13.01.2019 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
4.Την με αριθμ.πρωτ. 152/13.01.2020 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης.
5. Το με αριθ.πρωτ. 214/17.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις

υπαλλήλους, που διενήργησαν την κλήρωση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συγκροτεί  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  αντικειμένου  δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2020” βάσει του Ν. 4412/2016 από τρία
τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Τριαντάφυλλος Αλεξίου ΔΕ Οδηγός  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου  ΜΕΛΟΣ
3 Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

Αναπληρωτής Προέδρου
3 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

Αναπληρωτής 1ου μέλους
2 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής 2ου μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τριαντάφυλλος Αλεξίου, ΔΕ Οδηγός.
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2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) της
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου κατακύ-
ρωσης για την “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Βάσει:
 της  υπ΄αριθμ. 221/2019 απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η

μελέτη “Βελτίωση βατότητας και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”, 
 της υπ΄αριθμ. 171/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν

τα τεύχη και οι όροι διακήρυξης του εν λόγω έργου,

εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η με αριθ. πρωτ. 6017/20.12.2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού και
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας ΑΔΑΜ
19PROC006082315.

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 14η Ιανουα  ρίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 επισυνάπτεται
στην παρούσα :

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  14/01/2020 πρακτικού διαγωνισμού για  το έργο  “Βελτίωση βατότητας
και απορροών ομβρίων υδάτων δημοτικής οδοποιίας”.

2. Την ανάδειξη,  ως  προσωρινό  ανάδοχο,  της  εταιρείας  ΥΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ,  που  προσέφερε
συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) 59.402,07€, ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 1%

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2020
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ΘΕΜΑ 6ο :  Αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
του Δήμου Κέας.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με την περίπτωση κα’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1  του  άρθρου  3  του  Ν.4623/19,  ορίζεται  ότι  μία  από  τις  αρμοδιότητες  της  Οικονομικής

Επιτροπής είναι και η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.

Με το από 27/01/2020 έγγραφο ο κ.  Daniel Ernest Henri Julien  (Ντανιέλ Ερνέστε Ανρί Ζυλιέν)

κάτοχος  του  υπ’αριθ.11CT81068  Γαλλικού  Διαβατηρίου,  με  ΑΦΜ  111535760  ΔΟΥ  Κατοίκων

Εξωτερικού, δια μέσου του δικηγόρου του Κωνσταντίνου Καραγκούνη, γνωστοποιήθηκε στο Δήμο

Κέας η επιθυμία του να δωρίσει στο Δήμο μας ένα όχημα μάρκας IVECO-190-30 4x4 με Αριθμό

πλαισίου WJMB1VMS004130299, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες πυροπροστασίας

και πυρόσβεσης του Δήμου Κέας.

Πιστεύω ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιμη για το Δήμο και προτείνω την αποδοχή της. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

 την εισήγηση του προέδρου, 
 την περίπτ. κα’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19
   την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

   το από 27/01/2020 έγγραφο του Daniel Ernest Henri Julien (Ντανιέλ Ερνέστε Ανρί Ζυλιέν)

με το οποίο γνωστοποιείται στο Δήμο Κέας η επιθυμία του να δωρίσει στο Δήμο μας ένα

όχημα μάρκας IVECO-190-30 4x4 με Αριθμό πλαισίου WJMB1VMS004130299, το οποίο θα

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες πυροπροστασίας και πυρόσβεσης του Δήμου Κέας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  αποδοχή  της  δωρεάς  του  οχήματος  μάρκας IVECO-190-30  4x4 με  Αριθμό  πλαισίου

WJMB1VMS004130299, το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τις  ανάγκες  πυροπροστασίας  και

πυρόσβεσης του Δήμου Κέας, από τον Daniel Ernest Henri Julien (Ντανιέλ Ερνέστε Ανρί Ζυλιέν).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2020
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                    ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων Κέας.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι:

“Σύμφωνα με την παρ.δ΄του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και
των  δημοτικών  συμβούλων,  εκτός  της  έδρας  του  Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος
ή μέλος του δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή  αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση  αν  η  μετακίνηση  ήταν
επιβεβλημένη ή όχι”.

Επειδή οι μετακινήσεις του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων έχουν κατά κανόνα τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος, προτείνουμε να υπάρξει μια ανοιχτή έγκριση για τις μετακινήσεις αυτές από
την Οικονομική Επιτροπή και την καθορισμένη ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15 (άρθρα 4,23)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ)

Την  ανοιχτή  έγκριση  για  τις  μετακινήσεις  της  Δημάρχου  και  των  Αντιδημάρχων  από  την
Οικονομική  Επιτροπή  και  την  καθορισμένη  ημερήσια  αποζημίωση,  που  προβλέπεται  από  τις
κείμενες διατάξεις, οι οποίες θα καταβάλλονται στην συνέχεια με την προσκόμιση και έγκριση
των παραστατικών κάθε μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2020
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                    ΘΕΜΑ 8ο :  Συμμετοχή Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “BIT 2020” στo Μιλάνο, Ιταλία
(9-11 Φεβρουαρίου 2020) και έγκριση δαπανών συμμετοχής. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος μας συμμε-
τέχει ενεργά σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. Η συνεχής συμμετοχή του Δήμου Κέας σε εκθέσεις
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 Κα-
ταλυμάτων, 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 00.6432.0003 “Δαπάνη συμμετοχής στην
έκθεση “BIT 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 “BIT 2020-Μιλάνο” (Ιταλία, 9-11/2/2020)”, στο Περίπτερο 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

α) Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του μέλους της Τουριστικής Επιτροπής κας Ειρήνη Πούλη,
για τη μετάβασή της στο Μιλάνο (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση) έως
του ποσού των 1.155,65€.

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: 26,00€ Αεροπορικά: 264,85€ 
Διαμονή: 544,80€ (4 διανυκτερεύσεις)
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 320,00€ (4 ημέρες  χ 80,00€)
Σύνολο: έως του ποσού των 1.155,65€



3ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 31ης Ιανουαρίου 2020

                                                  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

Παρατηρήσεις :

1) Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας  και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη διαφωνούν στον 
γενικότερο σχεδιασμό της τουριστικής προβολής με τη συμμετοχή στις εκθέσεις τουρισμού, 
προτείνοντας επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό του τουριστικού μάρκετινγκ του νησιού.

2) Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής αναφέρει ότι η συμμετοχή στις εκθέσεις τουρισμού 
έχει ψηφιστεί ομόφωνα από την Τουριστική Επιτροπή Τουρισμού.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ)

                     Α. Εγκρίνει:

                     Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “ΒΙΤ 2020” (Ιταλία, 9-11/2/2020)”, στο Περίπτερο της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου :

 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του μέλους της Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Κέας κας 
Ειρήνης Πούλη, για τη μετάβαση στο Μιλάνο (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια 
αποζημίωση), έως του ποσού των 1.155,65€.

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: 26,00€ -Αεροπορικά: 264,85€
Διαμονή: 544,80€ (4 διανυκτερεύσεις)
Ημερήσια αποζημίωση: Ποσό: 320,00€ (4 ημέρες χ 80,00€)
Σύνολο: έως του ποσού των 1.155,65€

                     Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0003 “Δαπάνη συμμετοχής στην έκθε-
ση ΒΙΤ στο Μιλάνο” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020.

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 24/2020
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                    ΘΕΜΑ 9ο :  Συμμετοχή Δήμου Κέας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ΙΜΤΜ 2020” στo Τέλ  Αβίβ,
Ισραήλ (11-12 Φεβρουαρίου 2020) και έγκριση δαπανών συμμετοχής.

                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει ότι στο πλαίσιο ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, ο Δήμος μας συμμε-
τέχει ενεργά σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού. Η συνεχής συμμετοχή του Δήμου Κέας σε εκθέσεις
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 Κα-
ταλυμάτων, 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 απο-
φέρει 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 00.6432.0010 “Δαπάνη συμμετοχής στην
έκθεση “ΙΜΤΜ 2020, Ισραήλ”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 “ΙΜΤΜ 2020, Τέλ Αβίβ” (Ισραήλ, 11-12/2/2020)”, στο 
Περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του Αντιδήμαρχου και Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής
κου  Ελευθέριου  Τζουβάρα,  για  τη  μετάβαση  στο  Ισραήλ  (εισιτήρια,  έξοδα  διανυκτέρευσης,
ημερήσια αποζημίωση) έως του ποσού των  1.236,44€.

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: 26,00€- Αεροπορικά: 467,43€
Διαμονή: 443,01€ (3 διανυκτερεύσεις)
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 300,00€ (3 ημέρες χ 100,00€)
Σύνολο: έως του ποσού των 1.236,44€
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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

Παρατηρήσεις                                                    
1) Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας  και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη διαφωνούν στον 
γενικότερο σχεδιασμό της τουριστικής προβολής με τη συμμετοχή στις εκθέσεις τουρισμού, 
προτείνοντας επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό του τουριστικού μάρκετινγκ του νησιού.

2) Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής αναφέρει ότι η συμμετοχή στις εκθέσεις τουρισμού 
έχει ψηφιστεί ομόφωνα από την Τουριστική Επιτροπή Τουρισμού.

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ)

                     Α. Εγκρίνει:

                     Συμμετοχή και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης των κάτωθι αναφερόμενων εκπροσώπων του 
Δήμου Κέας στην Έκθεση Τουρισμού “ΙΜΤΜ 2020, Τέλ Αβίβ” (Ισραήλ, 11-12/2/2020),”, στο Περί-
πτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

                    Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση του Αντιδήμαρχου και Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής 
κου Ελευθέριου Τζουβάρα, για τη μετάβασή του στο Ισραήλ (εισιτήρια, έξοδα διανυκτέρευσης, 
ημερήσια αποζημίωση) έως του ποσού των 1.236,44€.

Εισιτήρια: Ακτοπλοϊκά: 26,00€- Αεροπορικά: 467,43€
Διαμονή: 443,01€ (3 διανυκτερεύσεις)
Ημερήσια αποζημίωση Ποσό: 300,00€ (3 ημέρες χ 100,00€)
Σύνολο: έως του ποσού των 1.236,44€

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον ΚΑ εξόδων 00.6432.0010 “Δαπάνη συμμετοχής στην έκθε-
ση ΙΜΤΜ στο Ισραήλ” του υπό έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2020

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2020
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Τζουβάρας Ελευθέριος                               Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή


