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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης/03.04.2020
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 09:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1344/30-03-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη.  Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                       ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                                     ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος   
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

                         
 

         
  
 

Ο  συντονισμός  της  διαδικασίας  για  τη  λήψη αποφάσεων  και  την  συγγραφή  του  συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 3ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1344/30-03-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

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

ΘΕΜΑ  2ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ.105/20 απόφασης δημάρχου με θέμα : “Απευθείας ανάθεση
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια ειδών σίτισης για τα ΠΕΠ”.

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

ΘΕΜΑ 3ο :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας διακόπτη χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα κρεάτων του δημοτικού σφαγείου.

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

ΘΕΜΑ 4ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2020. 

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

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2020.

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

ΘΕΜΑ 6ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου
Κέας ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

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

 ΘΕΜΑ 7ο : Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκα-
ταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020.

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

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κορησσία
Κέας για τη στέγαση Βιβλιοθήκης. 

[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου Κέας.

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

ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσίας  “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου
Κέας”.

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

ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνο-
πτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”.

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

Η δήλωση ψήφου ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΠΑΡΩΝ για τα θέματα της συνεδρίασης έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και προφορικά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή
ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”.

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

Με την περίπτ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/19 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
της περίπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/19 και ορίζεται πλέον ότι η οικονομική επιτροπή θα αποφασίζει αιτιολογη-
μένα για την τροποποίηση συμβάσεων.

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

Με την με αριθμ. πρωτ. 152291/3704 από 08/11/2019 εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και την
υπ΄αριθμ. 167/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΚΦΩΕΔ-Θ4Φ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέας
εγκρίθηκε η 1η παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών
συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” “με αναθεώρηση” κατά έξι (6) μήνες,
ήτοι μέχρι 07/03/2020.

 Mε αίτησή της προς την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, την 6η/03/2020, η ανάδοχος εταιρεία “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, ζήτησε την γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών
του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”
κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 07/09/2020, επικαλούμενη ότι το έργο βρίσκεται σε αναμονή κατα-
σκευής, αφού πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούν στην επέκταση – συ-
μπλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των οικισμών Κορησσίας –  Βουρκαρίου στα
πλαίσια της εργολαβίας “Δίκτυα αποχέτευσης Κορησσίας και Βουρκαρίου, Δήμου Κέας”.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το αριθμ. πρωτ. 30207/842 από 10/03/2020 έγ-
γραφό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τε-
χνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, εισηγήθηκε τη χορήγη-
ση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων
δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” “με αναθεώρηση” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι
07/09/2020, λαμβάνοντας υπόψη:
Το γεγονός ότι οι εργασίες της παρούσας εργολαβίας βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την
πρόοδο των εργασιών της εργολαβίας “Δίκτυα αποχέτευσης Κορρησίας και Βουρκαρίου, Δήμου
Κέας”.
Το γεγονός ότι οι εργασίες μπορούν απρόσκοπτα να ολοκληρωθούν εντός του αιτούμενου από
τον Ανάδοχο χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών, ήτοι στις 07/09/2019.
Την άποψη της υπηρεσίας ότι η χορήγηση της παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και
την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη γενική παράταση
προθεσμίας με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών από την ημερομηνία συμβατι-
κής περαίωσης του έργου έως τις 07/09/2020.
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Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

 τις ανωτέρω διατάξεις
 το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου
 την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή ιδιω-
τικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας” της αναδόχου εταιρείας “ΥΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”, με αναθεώρηση όλων των υπολειπόμενων εργασιών έως τις 07/09/2020.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 46/2020
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ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της υπ΄αριθμ.105/20 απόφασης δημάρχου με θέμα : “Απευθείας ανάθεση
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια ειδών σίτισης για τα ΠΕΠ”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 παρ. 3 Ν.4555/2018, “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει

αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,  παροχής  υπηρεσιών,

εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις  ”  . 

Τέλος, σύμφωνα με  άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και

προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή

λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην

αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει

να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της

αντίστοιχης επιτροπής.”

Η Δήμαρχος Κέας με την υπ΄αριθμ. 105/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣ5ΩΕΔ-52Ζ) απόφασή της

και έχοντας υπόψη :

 Το  άρθρο  148,  παρ.  2  του  Ν.  3463/06  σύμφωνα  με  το  οποίο  «Οι  αποφάσεις  των
συλλογικών οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

 Το άρθρο 224 του Ν. 3852_10 σύμφωνα με το οποίο «Οι αποφάσεις των συλλογικών και
μονομελών οργάνων των Δήμων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν»

 Το άρθρο 58, παρ. 2 του Ν. 3852_10 σύμφωνα με το οποίο «Όταν δημιουργείται άμεσος
και προφανής κίνδυνος  ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την
αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν
στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής..»

 Του  άρθρου  203,  παρ.3  εδάφιο  δ1  Ν.4555/2018  σύμφωνα  με  το  οποίο  “Ο Δήμαρχος
αποφασίζει  αιτιολογημένα  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης  προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις”

 Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης … όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του π/υ γίνεται στην πρώτη,
μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δ.Σ.

 Την κατεπείγουσα ανάγκη προμήθειας ειδών σίτισης λόγω έλευσης μεταναστών από την
προσάραξης πλοίου στο λιμάνι της Κέας

 του  γεγονότος  ότι  η  παρούσα  απόφαση  θα  υποβληθεί  προς  έγκριση  στην  επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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Ενέκρινε :

Την κατεπείγουσα  απευθείας  ανάθεση  για  την  προμήθεια  ειδών  σίτισης  λόγω  έλευσης
μεταναστών από την προσάραξη πλοίου στο λιμάνι της Κέας, συνολικού ποσού 168,42 €  (συμπ.
ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑ 15.6699,  στην εταιρεία ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΑΣ ΙΚΕ με ΑΦΜ 800363255,
ΔΟΥ Κορωπίου, Δ/νση Κορησσία Κέας, ΤΚ 840 02, τηλ. 22880 22235.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

 την υπ΄αριθμ. 105/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣ5ΩΕΔ-52Ζ) απόφαση Δημάρχου

 την  ύπαρξη  εξειδικευμένης  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  του  οικ.έτους  2020  και

συγκεκριμένα στον ΚΑ 15.6699 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  105/16.03.2020  (ΑΔΑ:  ΩΔΣ5ΩΕΔ-52Ζ) απόφαση  Δημάρχου,  με  θέμα

“Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια ειδών σίτισης για τα

ΠΕΠ”.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ 15.6699 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 47/2020
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ΘΕΜΑ 3ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας διακόπτη χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα κρεάτων του δημοτικού σφαγείου.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  3ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε 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.

Προκειμένου  να  καλυφθεί  η  δαπάνη  προμήθειας  δύο  διακοπτών  χειρισμού  του  υδραυλικού
βραχίονα κρεάτων του  δημοτικού  σφαγείου,  παρακαλώ να  ληφθεί  απόφαση για  την  έκδοση
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ.  Θεόδωρου Βρεττού ποσού
31,00 € γιατί ο προμηθευτής λόγω χαμηλού κόστους απαιτεί προπληρωμή ή αντικαταβολή. Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6699.0001 του προϋπολογισμού έτους 2020 με τίτλο “Προμήθεια
αναλωσίμων σφαγείου”, στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της : 
1. 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
2. Το γεγονός ότι η έκδοση του εντάλματος προπληρωμής ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Θεόδωρου
Βρεττού για  κάλυψη δαπάνης  προμήθειας δύο διακοπτών χειρισμού του υδραυλικού βραχίονα
κρεάτων  του  δημοτικού  σφαγείου,  γιατί  ο  προμηθευτής  λόγω  χαμηλού  κόστους  απαιτεί
προπληρωμή ή αντικαταβολή.
2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 31,00 € σε βάρος του ΚΑ 70.6699.0001 του προϋπολογισμού έτους
2020  με  τίτλο  “Προμήθεια  αναλωσίμων  σφαγείου” στον  οποίο  υπάρχει  διαθέσιμη  και
εξειδικευμένη πίστωση θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
3.  Ο υπόλογος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών, στην
οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

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 : 48/2020
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            Θέμα 4ο : Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107  Ν.4483/17),  έτους
2020. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : 

Όπως  γνωρίζετε,  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  έχουν  ήδη  διευκρινιστεί  με  την  εγκύκλιο
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) και το Α.Π. 81602/18-11-2019
έγγραφο ΥΠ.ΕΣ., το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στον  ετήσιο  στρατηγικό  προγραμματισμό  των  ν.  4590/2019,
4622/2019 και 4635/2019.

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2020 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και
στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν ορθά και έγκαιρα τα αιτήματά
τους για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική
κατάσταση και την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών, για την ικανοποίηση της οποίας,
έχει περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ ως
προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων.

Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου  ή  τη  σύναψη  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  για  την  κάλυψη  εποχικών,  παροδικών  ή
πρόσκαιρων αναγκών,  για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και  στο πλαίσιο
υλοποίησης προγραμμάτων.

Σε  περίπτωση που  τα  αιτήματα  των  φορέων αφορούν  την  πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του
άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015,
προβλέπεται  ότι  για  τους  φορείς  της  παρ.  1  του  άρθρου  14  του  Ν.2190/1994,  όπως
τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  1  του  Ν.3812/2009,  έως  την  31η
Ιανουαρίου  κάθε  έτους   και  μετά  από  αίτηση  του αρμόδιου  φορέα εκδίδεται  απόφαση των
Υπουργών  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  Οικονομικών  και  του  οικείου  κατά
περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία
καθορίζεται  ο  μέγιστος  επιτρεπόμενος  αριθμός  ατόμων  για  κάλυψη  εποχικών  αναγκών  και
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι
περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011. 

Οι  περιπτώσεις  πρόσληψης  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  ή  σύναψης
συμβάσεων  έργου  για  τις  οποίες  απαιτείται  αποστολή  αιτήματος  από  τους  φορείς  της
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, είτε με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, είναι οι εξής:
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➢ για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου  από  τους  ΟΤΑ α'  και  β'  Βαθμού  με  κάλυψη της  δαπάνης  από  τους  Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους, 

➢ για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους

➢ για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12
παρ. 14 Ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α'
βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, 

➢ για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 Ν. 4071/2012,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ
αυτών.

Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

•  Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)

• Οι  πάσης  φύσεως  επιχειρήσεις,  εταιρείες  κ.λπ.  των  ΟΤΑ  α'  και  β'  βαθμού,  των  οποίων  οι
συμβάσεις  εγκρίνονται  πλέον  από  την  Επιτροπή της  ΠΥΣ  33/2006  όπως  ισχύει  (άρθρο  ένατο
παρ.20α του ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015). 

Έτσι,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  και  τη  σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από την Επιτροπή της
ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι
ανωτέρω  φορείς  πρέπει  να  αποστείλουν  τα  αιτήματά  τους  διά  των  υπηρεσιών  των
Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  ή  στο  ΑΣΕΠ  προκειμένου  για
συμβάσεις μίσθωσης έργου, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. 11072/18.02.2020
οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  μας  συνέταξαν  τον  σχετικό  πίνακα,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  άκρως
απαραίτητες  ανάγκες   σε  προσωπικό,  προκειμένου  να  υποβληθεί  το  αίτημα  για  τον
προγραμματισμό του έτους 2020,  στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  για την πρόσληψη
προσωπικού    ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  υπηρεσιών    ανταποδοτικού  χαρακτήρα  
(άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/2017)
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Εισηγούμαστε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού δύο (2)  ατόμων,  για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την
αντίστοιχη χρονική περίοδο:

α. Ύδρευση- Αποχέτευση 
 Έναν (1)  υπάλληλο ΤΕ  Πολιτικών Έργων Υποδομής  για χρονικό διάστημα απασχόλησης

οκτώ (8) μηνών
 Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα απασχόλησης  οκτώ (8)

μηνών 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Κέας υποστηρίζεται  από έναν και  μοναδικό υπάλληλο Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευση  (ΠΕ)  Πολιτικό  Μηχανικό,  στις  αρμοδιότητες  του  οποίου  εκτός  τα  καθήκοντα
Προϊσταμένου που ασκεί, εντάσσεται και το Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Στα πλαίσια της άμεσης ολοκλήρωσης του έργου “Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Κέας” και 
“Κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού”, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, απαι-
τείται η παρακολούθηση και ο συντονισμός των εργασιών για την επίτευξη των οικιακών συν-
δέσεων στο νέο δίκτυο, σε συνέχεια με το έργο κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων του 
νέου δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας. 

Ενώ είναι σε εξέλιξη έργα όπως η λειτουργία νέων αντλιοστασίων όπου απαιτείται η καθη-
μερινή επίβλεψη τους, στους οικισμούς Βουρκαρίου – Κορησσίας. 

Στο μεταβατικό αυτό στάδιο στόχος είναι η πρόληψη και αποφυγή σοβαρών βλαβών εν όψη
και  της  θερινής  περιόδου  όπου  οι  κίνδυνοι  είναι  μεγάλοι  καθώς  η  παλαιότητα  των
αντλιοστασίων  τα  καθιστά  ακατάλληλα  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  σοβαρότατα
προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Οι προσλήψεις  θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι  Κ.Α.  του προϋπολογισμού οικ.έτους
2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου:

 Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου 

 Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17
 την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 

περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του ν.4093/12

 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21 

 την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
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 τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015   

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως 
ισχύουν)

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το άρθρο 28 του ν. 2190/1994

 την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου
3 του Ν.4623/19 

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 5015/12-11-2018)) 

 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 11072/18.02.2020

 την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/67/οικ.39231/14-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΛΒΘ46ΜΤΛ6-7ΧΥ) ΥΠ.ΕΣ.

 το Α.Π. 81602/18-11-2019 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ 

 την υπ’  αριθ.  οικ.24939/4-4-2019 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.  με  την οποία για το έτος 2019
εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η απασχόληση τριών (3) ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας έτους 2020  
(βεβαίωση υπ΄αριθ. 1406/02-04-2020 της οικονομικής υπηρεσίας)  

 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2020, καθώς και  τους σχετικούς
πίνακες προγραμματισμού  έτους 2020  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για
την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  μίσθωσης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα  του δήμου μας, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, και την αντίστοιχη
χρονική περίοδο:

α. Ύδρευση- Αποχέτευση 
 Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής   για χρονικό διάστημα απασχόλησης

οκτώ (8) μηνών.
 Έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών για χρονικό διάστημα απασχόλησης  οκτώ (8)

μηνών 

Β.  Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 του
σκέλους των εξόδων του Δήμου :
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 Κ.Α. 25.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου

 Κ.Α. 25.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 49/2020
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ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2020.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 6ο : Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός των Προέδρων των Κοινοτήτων Δήμου
Κέας ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2020.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ 7ο : Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της πάγιας προκα-
ταβολής των Κοινοτήτων Δήμου Κέας έτους 2020.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 8ο : “Καθορισμός όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στην Κο-
ρησσία Κέας για τη στέγαση Βιβλιοθήκης”.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο 
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
στην Κορησσία Κέας.  Η μίσθωση ακινήτου κρίνεται επιβεβλημένη.
Προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο προς μίσθωση ακίνητο, προτείνω τη διεξαγωγή δημοπρασίας 
σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού,
σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1ε Ν.3852/2010.

Παρατηρήσεις :
Τα μέλη της μειοψηφίας  κ.Ν.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη αναφέρουν τα κάτωθι:

"Ψηφίζουμε αρνητικά σχετικά με την δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως 
Βιβλιοθήκη στην Κορησσία διότι, εκτός του ότι δεν υπάρχει σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την δημιουργία νέας δημοτικής βιβλιοθήκης στην Κορησσία, γνωρίζουμε ότι 
υπάρχει ήδη, ελλιπώς οργανωμένη, η δημοτική βιβλιοθήκη στο δημοτικό κτίριο "πνευματικό 
κέντρο Ιουλίδας". 
Θεωρούμε ότι πρέπει κατ αρχήν να βελτιωθεί, να εκσυγχρονιστεί, να οργανωθεί και να 
λειτουργήσει με επιτυχία για τους δημότες η υπάρχουσα βιβλιοθήκη. Η δαπάνη για την μίσθωση 
ακινήτου και την δημιουργία νέας δημοτικής βιβλιοθήκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
βελτίωση και την σωστή λειτουργία, με εξοπλισμό και προσωπικό, της ήδη υπάρχουσας 
βιβλιοθήκης.
Είναι άστοχη υπερβολή η ταυτόχρονη λειτουργία δυο βιβλιοθηκών στο νησί εφόσον ο Δήμος δεν 
έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να λειτουργήσει σωστά, τουλάχιστον την μοναδική δημοτική 
βιβλιοθήκη που έχει ήδη σε δικό του χώρο." 

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
3) τις υπ’ αριθμ 6,7,9/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
4) την υπ’ αριθμ. 98/12-3-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού μηχανικού-μέλους της Επιτροπής
Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου Κέας

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ν.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζουν ΚΑΤΑ)

Α.   Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως  
Βιβλιοθήκη στην Κορησσία Κέας, ως εξής:
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1) Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:

να βρίσκεται στην περιοχή του οικισμού της Κορησσίας
να είναι εύκολα προσβάσιμο 
να διαθέτει τους κατάλληλους χώρους για το υλικό της βιβλιοθήκης, ήτοι να έχει εμβαδό 
κατ’ελάχιστο 75 τ.μ

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερά και προφορική και διεξάγεται σε δύο
φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη, καλώντας τους ενδιαφερομένους όπως,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια
δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία
με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και
περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική
έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού
ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το
διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από
τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί
σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο
εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης
φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη
λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο Στυλιανός Ρέστης, ενώπιον της Επιτροπής που

συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 6/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των
πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

4) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την
σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Διαφορετικά, ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον
διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.

5) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μίσθωσης.
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6) Δικαιολογητικά συμμετοχής

 Αντίγραφα τίτλων κυριότητας ή επικαρπίας νόμιμα μεταγεγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο. 

Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου της παρούσης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή (και με θεώρηση στα αρχιτεκτονικά 
σχέδια).

Τεχνική Έκθεση Στατικής Επάρκειας ή Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας από ιδιώτη Μηχανικό, στην 
οποία θα αναφέρεται ότι το κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά ή άλλο 
εξωτερικό αίτιο.

Σχέδια κατόψεων και τομών στεγασμένων χώρου σε κλίμακα 1:50, σε δύο αντίγραφα, θεωρημένα 
από μηχανικό και επικυρωμένα από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Τοπογραφικό διάγραμμα με αναγραμμένους τους κύριους δρόμους προσπέλασης και το Οικοδομικό
Τετράγωνο.

Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την χρήση που προορίζεται το ακίνητο, δηλαδή για τη στέγαση 
Βιβλιοθήκης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757 
Α) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα το προσκομίσει κατά την παράδοση του 
μισθίου.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων  (ΦΕΚ 107/Β/9.4.2010) ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757 Α ́) με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά 
του θα λάβει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  (ΠΕΑ), εφόσον αυτό 
απαιτηθεί από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.  για τη θεώρηση του συμβολαίου.

Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
ακινήτου κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.

∆ημοτική ενημερότητα από τον ∆ήμο Κέας  περί μη οφειλής πρωτότυπη α) Φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα πρωτότυπη β) Στην περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτητών, 
εφόσον επιθυμούν να ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ορισμού 
κοινού εκπροσώπου, για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος
Το μίσθωμα θα κατατίθεται από την Οικονομική Υπηρεσία σε λογαριασμό του δικαιούχου.

8) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ
αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση,
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε
αποζημίωση.

9) Κρατήσεις
Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.
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10) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Ο μισθωτής
δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται
στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε
τυχαίο γεγονός

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται
απολύτως.

12) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του
δήμου. Επιπλέον περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες
νομαρχιακές εφημερίδες, κατά τις διατάξεις του Ν.3548/07.

13) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ'
αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) 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) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να
υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση
στον τελευταίο μειοδότη 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 μειοδότη,
ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν,
δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου
αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρας προ 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.

14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Κέας,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  Διεύθυνση Ιουλίδα Κέας, Τηλέφωνο: 22883 60000 
Fax: 22880-22011.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα
από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.
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Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα
δημοσιευτεί από την Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 50/2020
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και Αντιδημάρχου Κέας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει 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”

Στις 11 Μαρτίου 2020, η Δήμαρχος Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου  και ο Αντιδήμαρχος κος
Κωνσταντίνος  Δεμένεγας  μετακινήθηκαν  στην  Μακρόνησο  για  υπόθεση  κατεδάφισης
αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου  και  του  Αντιδήμαρχου  κου  Κωνσταντίνου  Δεμένεγα όπως  αναφέρεται
ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης όπως αναλύονται κατωτέρω:

Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια,ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή τους στη Μακρόνησο την
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, για υπόθεση κατεδάφισης αυθαιρέτων, συνολικού ποσού  100,00€, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
11/3/2020 ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ            15,00€                    
11/3/2020 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ             15,00€ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ       20,00€
                               ΣΥΝΟΛΟ:      50,00€

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
11/3/2020 ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ            15,00€                 
11/3/2020 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ             15,00€ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ       20,00€
                               ΣΥΝΟΛΟ:      50,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 100,00€  
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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

                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

                     
Την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και του Αντιδήμαρχου
κ. Κωνσταντίνου Δεμένεγα ως ακολούθως :

Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια,ημερήσια αποζημίωση) για την μετακίνησή τους στη Μακρόνησο την
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020,  για υπόθεση κατεδάφισης αυθαιρέτων,  συνολικού ποσού  65,00€, σε
βάρος του Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
11/3/2020 ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ            15,00€                    
11/3/2020 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ             15,00€ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ       20,00€
                               ΣΥΝΟΛΟ:      50,00€

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                        
11/3/2020 ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ            15,00€                 
11/3/2020 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ             15,00€ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ       20,00€
                               ΣΥΝΟΛΟ:      50,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 100,00€  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 51/2020
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ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παρα-
λιών Δήμου Κέας” - Κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου-προσφυγή στη διαδικασία απευθείας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα  .  

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   221   του Ν.  4412/2016,   εδάφιο ε’   :

“Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς

τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

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”

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου   106   του Ν.  4412/2016  :

“Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε     λόγω μη υποβολής προσφοράς   είτε  λόγω απόρριψης

όλων των  προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των  προσφερόντων ή συμμετεχόντων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης”.

Βάσει της υπ΄αριθμ. 34/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας  “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”,  εκδόθηκε από την Δήμαρχο η με
αριθ.πρωτ.  1137-13/03/2020 Διακήρυξη  του  διαγωνισμού  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006429925.

Ο διαγωνισμός επρόκειτο να διενεργηθεί την  3  η    Απριλίου   2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  
10:30, από την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού.

Ωστόσο η διαχειρίστρια του διαγωνισμού συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ νωρίτερα, με τα διαπιστευτήρια
της  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης),  επέλεξε  τον  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 90094 και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο  διαγωνισμός  ήταν  χαρακτηρισμένος  από  το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι ΔΕΝ είχε υποβληθεί ουδεμία προσφορά μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, συνέταξε και υπέβαλε το υπ΄ αριθμ. 1405/02-04-2020
πρακτικό  διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”, ως κατωτέρω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αριθ.πρωτ.: 1405/02-04-2020

Πρακτικό Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την    σύναψη Σύμβασης  

“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” 
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα Κέας την  2η  Απριλίου 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε  έκτακτη
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε με  την  υπ’  αριθμόν 15/2020 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας  για  την  παροχή  υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ” (Αριθμ.
Διακήρυξης 1137-13/03/2020), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθμ. 90094 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006429925.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η  30η
Μαρτίου 2020 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η
3η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30

Ωστόσο  η  διαχειρίστρια  του  διαγωνισμού  συνδέθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ  νωρίτερα,  με  τα
διαπιστευτήρια  της  (όνομα χρήστη και  κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),  επέλεξε τον
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  90094 και  διαπίστωσε  αφενός  ότι  ο  διαγωνισμός  ήταν
χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι  ΔΕΝ είχε υποβληθεί
ουδεμία προσφορά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

1.Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
-τους όρους της υπ’αριθ. 1137-13/03/2020 Διακήρυξης,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
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-την με αριθ. 239/2020 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 γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,

Διαπίστωσε ότι η διαδικασία απέβη άγονη,  λόγω μη υποβολής προσφοράς  και γνωμοδοτεί
προς  την Οικονομική Επιτροπή τη  ματαίωση του διαγωνισμού βάσει  του  Άρθρου 106 παρ.1,
Ν.4412/16.

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δήμητρα Δεμένεγα Ιωάννης Αναγνώσταρος Θεόδωρος Βρεττός

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει της παρ.1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016:

“Η  αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου
οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:α) εφόσον η διαδικασία απέβη
άγονη  είτε  λόγω  μη  υποβολής  προσφοράς είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών  ή
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης.”

εισηγούμαστε:

 Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  1405/02-04-2020  πρακτικού διεξαγωγής  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ”.

 Την ματαίωση του διαγωνισμού,   λόγω άγονου  .
 Την  προσφυγή  στη  διαδικασία  απευθείας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) και  χωρίς ουσιώδη
τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης

 Η διαδικασία διαπραγμάτευσης να πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ  στο οποίο θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών στη  Διαδικτυακή  πύλη  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ  να  οριστεί  η  06  /  04  /  2020  . Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών να οριστεί η  09  /  04/  20  20     και ώρα 14:30  

 Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής  

 Η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει ηλεκτρονικά την 13/04/2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:30  από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
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 Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, να αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kea.gr

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

 -τους όρους της υπ’αριθ. 1137-13/03/2020  Διακήρυξης,
 -τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
 -την υπ΄ αριθ. 239/2020 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,

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως την παρ.1 του άρθρου   221,    εδάφιο ε’   ,την  παρ.1
του άρθρου   106  ,    και το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α)

 Το  με  αριθμ.πρωτ.  1405/02-04-2020  πρακτικού διεξαγωγής  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”

 το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  
 την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

➢ Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ.  1405/02-04-2020  πρακτικού διεξαγωγής  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ”.

➢ Την ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω άγονου.

➢ Την  προσφυγή  στη  διαδικασία  απευθείας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/16 παρ.2 περιπτ. (α) και  χωρίς ουσιώδη
τροποποίηση των αρχικών όρων της σύμβασης.

➢ Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί  με χρήση ΕΣΗΔΗΣ  στο οποίο θα
αναρτηθεί η πρόσκληση ενδιαφέροντος.

➢ Ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών στη  Διαδικτυακή  πύλη  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ  να  οριστεί  η  06  /  04  /  2020  . Ως  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών να οριστεί η  09  /  04/  20  20     και ώρα 14:30.  

➢ Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής.  

➢ Η αποσφράγιση των προσφορών να γίνει ηλεκτρονικά την 13/04/2020, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:30  από την Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
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➢ Η πρόσκληση μαζί με την Διακήρυξη, θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kea.gr.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 52/2020
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”.

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  11ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δη-
μοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Βάσει της υπ΄αριθμ. 43/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του  συνοπτικού διαγωνισμού

για την “Προμήθεια  οικοδομικών υλικών”  για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

Κέας,  εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006434914.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων :

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς

1 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε
ΑΦΜ: 097479163

Αρ.πρωτ: 1356/30-03-2020

Την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 , η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  19/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με αριθμ. 1370 πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών ως
παρακάτω :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ     Αρ.πρωτ.:1370/31-03-2020
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” 

της
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  31η Μαρτίου 2020,  ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10:30 συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε με  την  υπ’  αριθμόν 19/2020 απόφαση της  Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικοιύ  διαγωνισμού  προμήθειας  για  την
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Διακήρυξης 1163/16.03.2020), η οποία αναρτήθηκε
στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
20PROC006434914.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννα Αθανασοπούλου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Μέλος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
30/03/2020 και ώρα 14:30 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η   31η  Μαρτίου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

1.  Ακολουθήθηκε  από  την  επιτροπή  η  διαδικασία  του  άρθρου  8  της  διακήρυξης  για  την
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τη μονογράφηση, σφράγιση και τον έλεγχο των
περιεχομένων.
Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά από τον παρακάτω συμμετέχοντα:

1 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε
ΑΦΜ: 097479163

Αρ.πρωτ: 1356/30-03-2020

2. Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς της εταιρείας ΚΕΑ
ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε, ο  οποίος αναγράφει όλα τα στοιχεία που προβλέπει  το  αρθ.3 της
διακήρυξης  και  εντός  του  οποίου  υπάρχουν  τρεις  (3)  υποφάκελοι  με  τις  ενδείξεις
"Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οικονομική Προσφορά".

2Α. Αποσφραγίστηκε  ο  υποφάκελος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής και   ελέγχθηκε  η

πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα οποία είναι σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στη διακήρυξη: (Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),)

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία ο προσφέρων

δηλώνει ότι : 

α) Έλαβε  γνώση  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  τους  όρους  και  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της διακήρυξης.

β) Σε περίπτωση που αναδειχθεί ανάδοχος θα εκτελέσει τους όρους της σύμβασης σύμφωνα με

τη μελέτη-τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της παρούσας διακ/ξης και τις υποδείξεις τις

αρμόδιας υπηρεσίας.

γ) Ολα τα υλικά θα είναι κατασκευής γνωστού και εύφημου οίκου, ευρέως κυκλοφορούντα στην

ελληνική αγορά και θα φέρουν σήμανση πιστότητας  CE,  θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας

έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  άριστη  απόδοση  και  εκτέλεση  των  εργασιών  για  τις  οποίες

προορίζονται,  αλλά και χαρακτηριστικών τέτοιων που να εξασφαλίζουν την εύκολη,  άνετη και

ορθή  χρήση  τους  από  το  Συνεργείο  του  Δήμο,  από  το  οποίο  θα  χρησιμοποιηθούν.  Όπου

απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από αυτά που

χορηγούνται από εργαστήρια αρμόδιου κρατικού φορέα ή άλλων εργαστηρίων αναγνωρισμένων

από το Κράτος, ισοδύναμη ισχύ έχουν και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από αναγνωρισμένα

εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

δ) Η προμήθεια μπορεί να είναι συνολική ή τμηματική, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση για το

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

3. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κάνει αποδεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα: 

1 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε Αρ.πρωτ: 1356/30-03-2020

 
4. Εν συνεχεία η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, βάσει του
άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης:  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη
αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε
πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών
και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών,  β)  των  στοιχείων  της  τεχνικής  προσφοράς  και  τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών  και τα αποτελέσματα του
ελέγχου αυτών.

5. Τα μέλη της Επιτροπής αποσφράγισαν τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά»  της εταιρείας
ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε όπου  εμπεριέχετο συμπληρωμένο  το  έντυπο  της  οικονομικής
προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 
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6. Συγκεκριμένα, η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από την εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε, είναι η εξής:

7. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 1163/16.03.2020 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τις υπ'αριθμ.241-244/2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία
απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την  ανάδειξη   της   εταιρείας    ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε   ως  προσωρινό  ανάδοχο  για   την  
“Π  ρομήθεια Οικοδομικών Υλικών”  ,   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία :51.890,15   ευρώ,  
πλέον   12.453,64   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   64.343,79     ευρώ.     

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννα Αθανασοπούλου Δήμητρα Δεμένεγα Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό και να αναδείξει τον
προσωρινό μειοδότη.

Σύνολο

142 21,77 € 3.091,34 € 19,50 € 2.769,00 €

Χαλίκι 117 21,77 € 2.547,09 € 19,50 € 2.281,50 €

Τεμάχια 417 12,10 € 5.045,70 € 9,20 € 3.836,40 €

Ασβέστης Σακί 100 1,60 € 160,00 € 1,40 € 140,00 €

Σακιά 50 kg 519 6,90 € 3.581,10 € 6,20 € 3.217,80 €

Τεμάχια 1515 0,14 € 212,10 € 0,13 € 196,95 €

Ετοιμο Σκυρόδεμα  C16/20 Κυβικά 455 88,71 € 40.363,05 € 86,70 € 39.448,50 €

55.000 € 51.890,15 €

ΦΠΑ (24%) 13.200 € ΦΠΑ (24%) 12.453,64 €

ΣΥΝΟΛΟ 68.200 € ΣΥΝΟΛΟ 64.343,79 €

 Περιγραφή
Μονάδα 
μέτρησης Ποσότητα 

 Τιμή 
Μονάδας

Προσφερό
μενη τιμή 
μονάδας

Σύνολο (τιμή 
*ποσότητα)

 Άμμος  Κυβικά

 Κυβικά

 Πλέγμα 

 Τσιμέντο Μαύρο

 Τούβλα 9χ12χ19 

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ

Σύνολο 
(χωρίς 
ΦΠΑ
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016
• τους όρους της υπ’αριθ. 1163/16.03.2020 Διακήρυξης,
• την υποβληθείσα προσφορά,
• το  υπ’αριθ.1370/31.03.2020 Πρακτικό αποσφράγισης και  αξιολόγησης δικαιολογητικών

συμμετοχής -τεχνικών προσφορών-οικονομικών  προσφορών,
• τις υπ'αριθμ.241-244/2020 Αποφάσεις 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

• -ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται
μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων στην
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο 100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.18 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 1370/31.03.2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών  συμμετοχής  -   τεχνικών προσφορών-οικονομικών  προσφορών  ,   της  επιτροπής
διαγωνισμού,

2.  Την ανάδειξη της εταιρείας  ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε ως προσωρινό  ανάδοχο  για   την  
“Π  ρομήθεια Οικοδομικών Υλικών”  ,   γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία : 51.890,15     ευρώ,  
πλέον   12.453,64   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού   64.343,79     ευρώ.     

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με το  άρθρο
360 του Ν.4412/2016.

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 53/2020
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Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στην πρώτη
συνεδρίαση,  μετά τη λήξη των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του  κορωνοϊού COVID 19,
οπότε θα υπογραφεί και από τους συμμετέχοντες.
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                           Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος   

Γροσομανίδη Παρασκευή


