
2ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης/20.01.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 166/15.01.2021 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 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 166/15.01.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.  [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 (άρθρο 175
Ν.4764/2020). [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επί-
στρωση γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Κέας”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονο-
μικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση σύμβασης παροχής  υπηρεσίας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”.  [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.[Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο 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  29 Ιανουαρίου 2021, η Δήμαρχος Κέας, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, πρόκειται να μεταβεί
στη  Ρόδο,  κατόπιν  πρόσκλησης  για  την  Πραγματοποίηση  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  του
ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, η οποία θα λάβει χώρα την
Παρασκευή 29/1 στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

Τις  δύο  προηγούμενες  ημέρες,  27  και  28  Ιανουαρίου  πρόκειται  να  έχει  προγραμματισμένες
συναντήσεις  στην  Αθήνα,  για  θέματα του Δήμου  σχετικά  με  το  «Πράσινο Ταμείο»  και  με  το
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».    

Η μετακίνηση της Δημάρχου για Ρόδο, δεδομένων των αναγκών, των καιρικών συνθηκών και των
δρομολογίων πλοίων, θα γίνει μέσω Αθήνας, από Τετάρτη 27/1/2021 έως και Δευτέρα 1/2/2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου όπως αναφέρονται  ανωτέρω και  την  έγκριση των δαπανών μετακίνησης
όπως αναλύονται κατωτέρω:

Έγκριση  δαπάνης  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά  και  αεροπορικά,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 27 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2021, μετακίνησης σε
Αθήνα και Ρόδο, για προγραμματισμένες συναντήσεις στην Αθήνα, για θέματα του Δήμου σχετικά
με το «Πράσινο Ταμείο» και με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και την συμμετοχή της
στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  ΦΟΔΣΑ  Νοτίου  Αιγαίου  ΑΕ  στη  Ρόδο,  συνολικού  ποσού
417,90  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση  μετακινούμενων
αιρετών”.

            ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            
27/01/2021     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ                               16,40 €                    
01/02/2021     ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ                                11,50 €

           
           ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Αεροπορικά)                                                                            

28/01/2021     ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ                          60,00 €                    
29/01/2021     ΡΟΔΟΣ-ΑΘΗΝΑ                          50,00 €
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ΔΙΑΜΟΝΗ  
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα       0,00 €
Μία (1) διανυκτέρευση στη Ρόδο:                   80,00 €                                                         

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00 Χ5=        200,00 €

              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:                  417,90€

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
                     
Εγκρίνει  δαπάνη  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά  και  αεροπορικά,  έξοδα  διανυκτέρευσης,  ημερήσια
αποζημίωση) για το χρονικό διάστημα 27 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 2021, μετακίνησης της
Δημάρχου, σε Αθήνα και Ρόδο, για προγραμματισμένες συναντήσεις στην Αθήνα, για θέματα του
Δήμου σχετικά με το «Πράσινο Ταμείο» και με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και την
συμμετοχή  της  στην  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  του  ΦΟΔΣΑ  Νοτίου  Αιγαίου  ΑΕ  στη  Ρόδο,
συνολικού  ποσού  417,90  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  “Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”.

             ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)                                                                            
27/01/2021     ΚΕΑ- ΛΑΥΡΙΟ                               16,40 €                    
01/02/2021     ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ                                11,50 €

           
             ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Αεροπορικά)                                                                            

28/01/2021     ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ                          60,00 €                    
29/01/2021     ΡΟΔΟΣ-ΑΘΗΝΑ                          50,00 €

ΔΙΑΜΟΝΗ  
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα       0,00 €
Μία (1) διανυκτέρευση στη Ρόδο:                   80,00 €                                                         

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ :  40,00 Χ5=        200,00 €

              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :                  417,90€

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 6/2021
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                  ΘΕΜΑ 2ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 (άρθρο 175
Ν.4764/2020).  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει
τα εξής : 

Σύμφωνα με 

α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τη παρ. 1 άρθρο 40 
Νόμος 4735/2020  και ισχύει μέχρι σήμερα.

β)Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ.9
Ν.3819/2009, ΦΕΚ Α 234/28.12.2009 και ισχύει, αναφέρεται: 1. Η πρόσληψη προσωπικού με≪
σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  κατά  το  άρθρο  103  παράγραφος  2  του
Συντάγματος  από  τις  δημόσιες  υπηρεσίες,  τα  Ν.Π.Δ.Δ.  και  τους  Ο.Τ.Α.  πρώτου  και  δεύτερου
βαθμού, καθώς και από όλα τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την
αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και  επειγουσών  αναγκών  επιτρέπεται  μόνο  σε  περιπτώσεις
εκτεταμένων  ζημιών  από  σεισμούς,  πλημμύρες,  παγετούς  και  πυρκαγιές.  Επιτρέπεται  επίσης  η
πρόσληψη από  τις  πιο  πάνω υπηρεσίες  και  φορείς  ιατρικού  και  νοσηλευτικού  προσωπικού  σε
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα
οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας,  η πρόσληψη επιτρέπεται  μόνο εφόσον ο
νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.≫

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 2190/1994 όπως το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 38 παρ.1 του Ν.2800/2000, ΦΕΚ Α, 41/29.2.2000 και ισχύει αναφέρεται: 2. Η διάρκεια της≪
απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή
την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής
σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.
Κατά τα λοιπά,  για  το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται  οι  εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.≫

δ)Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α’, 256, 23.12.2020) αναφέρεται : Η≪
παρ.  2  του  άρθρου  74  του  Ν.4745/2020  (Α’  214/τ/Ά/06-11-2020)  αντικαθίσταται,  από  την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής: “2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής
απειλής της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με την
απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής έως τις 28.2.2021. …≫

ε)Την υπ’ αρίθμ πρωτ. 91546/24.12.2020 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στην
οποία αναφέρεται ότι οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης
πέραν  της  5ης  Ιουλίου  2021 (οπότε  και  συμπληρώνεται  η  μέγιστη  χρονική  διάρκεια  των  οκτώ
μηνών).

στ)Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄64) όπως
αυτή επικυρώθηκε από το αρ.3 του Ν. 4682/2020 όπου ορίζεται ότι: “Εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και
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πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν
οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4)
μήνες. "Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς
περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206  του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α ́ 143)και της περ. ιε’
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α ́ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των
τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5του π.δ. 164/2004 (Α ́ 134)." Η κατά
το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται  με  απόφαση της οικείας  Οικονομικής
Επιτροπής.
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση
γίνεται  δεσμευτική  εισήγηση  για  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  η  οποία  εγκρίνεται
υποχρεωτικά  από  το  οικείο  δημοτικό  ή  περιφερειακό  συμβούλιο,  στην  πρώτη  μετά  από  την
ανάθεση συνεδρίασή του. "Για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 5 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55)". 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τις ανάγκες που προκύπτουν στην υπηρεσία Καθαριότητας και
Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, εισηγείται την πρόσληψη δύο (2) εργατών καθαριότητας ΥΕ στο
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν την 5ης
Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών). 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε  υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.  Εγκρίνει  την πρόσληψη δύο (2)  εργατών καθαριότητας  ΥΕ στο Αυτοτελές  Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Β. Οι  συμβάσεις  που  θα  συναφθούν  δεν  μπορούν  να  έχουν  ημερομηνία  λήξης  πέραν  την  5η
Ιουλίου 2021. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 7/2021
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ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση προγραμματικής σύμβασης του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επί-
στρωση γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Κέας”.  

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

         O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Με την υπ’αρίθμ.  169/2018  Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας ενέκρινε την
σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ των  «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δήμου Κέας» με τίτλο «Αποκατάστα-
ση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας» και εξουσιο-
δότησε τον τέως Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου  για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
Στις 23/01/2020 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ Δήμου Κέας και του αναδόχου κ. Π.Πα-
παπάνου, ενώ με τις υπ’αρίθμ. ΑΔΑ 9ΤΕ4ΩΕΔ-Ο3Β & ΨΗ8ΨΩΕΔ-6Μ9 Αποφάσεις Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η & η 2η παράταση του έργου.

Στη συνέχεια, με το υπ’αρίθμ. 730985/18.01.2021 έγγραφό του ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης, μας διαβίβασε το Σχέδιο της 1η Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με-
ταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλη-
τισμού» και «Δήμου Κέας» για την εν λόγω Πράξη καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου, επιση-
μαίνοντας την σύμφωνη γνώμη και των τριών (3) μελών της Επιτροπής (κος Μανδηλαράς, κα Για-
μουγιάννη & κα Δεμένεγα).

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω 1η Τροποποίηση της  Προγραμματι-
κής Σύμβασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές δια-
τάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «Ελληνικό Δη-
μόσιο – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και «Δή-
μου Κέας» με τίτλο «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην
Κορησσία Ν. Κέας» ως κάτωθι:

ΣΧΕΔΙΟ
1  η   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μεταξύ των :

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
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Για την Πράξη:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ»
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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ

ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ»

Στο Μαρούσι σήμερα την ………………….……του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι 
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

To Ελληνικό Δημόσιο – Υπ.Πο.Α/Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης

Ο Δήμος Κέας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από την Δήμαρχο κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

 Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

 Την υπ’ αριθμ. 169/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία εγκρίθηκε η 
σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης,

 Την υπ’ αριθμ. 166/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία εγκρίθηκε η 
οριστική μελέτη για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ»,

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως ισχύει,

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114Α΄/2015),

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

 Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/01-08-2019 (ΦΕΚ 3099/Β’/01-08-2019) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη»,

 Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕ-

ΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ»,

 Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ: 9ΩΣΡ465ΧΙ8-
Σ7Ε, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ» στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ 016, σύμφωνα με τα 
οικονομικά στοιχεία του έργου που εμφαίνονται υπ’ α/α 5 στον συνημμένο στην ανωτέρω ΑΥΟ 
πίνακα, ήτοι με προϋπολογισμό/συνολικό ύψος χρηματοδότησης 99.000,00 €,

 Την υπ.αρ. 98/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας (ΑΔΑ: 9ΤΕ4ΩΕΔ-
Ο3Β), σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του 
Δήμου παρατάθηκε έως 18/11/2020 (1η Παράταση του έργου), κυρίως λόγω των αναμενόμενων 
δυσχερειών από την εκτέλεση των εργασιών του έργου κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της ανάγκης 
περιορισμού της όχλησης εξ’ αυτών στην τουριστική κίνηση, ιδίως όπως αυτή διαμορφώθηκε 
κατόπιν της πανδημίας, καθώς και την εκκρεμότητα σύνταξης Α.Π.Ε. 
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 Την υπ. αρ. 208/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας (ΑΔΑ: ΨΗ8ΨΩΕΔ-
6Μ9), σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του 
Δήμου παρατάθηκε έως 18/03/2021 (2η Παράταση του έργου), κυρίως λόγω των αναμενόμενων 
δυσχερειών από την εκτέλεση των εργασιών του έργου λόγω της συνέχισης της καθολικής 
απαγόρευσης όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της πανδημίας.

 Tην υπ. αριθμ….........../2021 (ΑΔΑ: …….…………..….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την 
πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΣΙΑ Ν. ΚΕΑΣ».

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το κατασκευαστικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, κατά την 
διάρκεια της από 24-10-18 Προγραμματικής Σύμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθούν τα 
προαναφερθέντα, με την παρούσα οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:
 Την παράταση της από 24-10-2018 προγραμματικής σύμβασης έως 31-08-2022 (εκτιμώμενη ημερο-

μηνία προθεσμίας της Οριστικής Παραλαβής του έργου), όπως ισχύει. 
 Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: «Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει

από την λήξη της από 24-10-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, δηλ. από 24-10-2020, και λήγει με την
εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι και την 31-08-2022. Δύναται να δοθεί
νέα παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών»

 Το νέο χρονοδιάγραμμα της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται ως ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα I).

 Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβα-
σης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της από 24-10-2018 Προγραμματικής Σύμβασης, μέχρι τη λήξη της
διάρκειας της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 24-10-2018 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) 

αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλόμενων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ             ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 

         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ          Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

           ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

      

   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ            ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Β-Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή της ανωτέρω σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 8/2021
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                     ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗ-
ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”. [Εισηγητής : Αντιδή-
μαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Με την υπ' αριθμ. 97/2020 (ΑΔΑ:ΨΤΒ8ΩΕΔ-ΗΛΣ)  απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Κέας  ενέκρινε  ομόφωνα  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παροχής  υπηρεσίας  «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΑΣ» και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εν λόγω
παροχή υπηρεσίας.

Μεταξύ άλλων, ενέκρινε το άρθρο 2.24 «Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής» της διακήρυξης,
σύμφωνα με το οποίο:
«1] Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, τμηματικά με την πρόοδο παροχής
των Υπηρεσιών και άμεσα με την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών, σε
χρόνο  προσδιοριζόμενο  από  την  αναγκαία  διοικητική  διαδικασία  για  έκδοση  των  σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων, ως ακολούθως:

 ΔΟΣΗ Α': 15%, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων
της Φάσης από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας
Διακήρυξης
 ΔΟΣΗ Β': 75% με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 4 από την Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης
 ΔΟΣΗ Γ': 10% με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων από την Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης, το χρονοδιάγραμμα του
έργου, καθώς και τις πιθανές παρατάσεις του.».

Το ανωτέρω εδάφιο εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη στη συναφθείσα σύμβαση (με  με αριθ.
πρωτ.  :  4430/11.09.2020)  και  θα  πρέπει  να  περιληφθεί,  προκειμένου  για  την  απρόσκοπτη
πληρωμή του έργου, ενώ θα αφαιρεθεί ο πίνακας αναλυτικού προϋπολογισμού, που δεν αφορά
το εν λόγω άρθρο. 

Επιπλέον, στην ανωτέρω διακήρυξη αναφέρονται ως διάρκεια σύμβασης οι οχτώ (8) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης, όρος που στη σύμβαση έχει σημειωθεί εκ παραδρομής ως επτά (7)
μήνες, ενώ στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φαίνεται η οχτάμηνη διάρκεια αυτής. 

Θα πρέπει, λοιπόν, και το αντίστοιχο εδάφιο να τροποποιηθεί αναλόγως. 

Τέλος, σύμφωνα με την 191/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε αίτημα της
αναδόχου εταιρείας για την παράταση της σύμβασης έως 11/06/2021 με αντίστοιχη παράταση
του χρονοδιαγράμματος. 
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Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε υπέρ των προαναφερθεισών τροποποιήσεων της σύμβασης
που δεν επιφέρουν μεταβολές στην εγκεκριμένη διακήρυξη.  
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθ.πρωτ. 4430/11.09.2020 σύμβασης ως εξής:
1  η   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μεταξύ των :

«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
και

«DOTSOFT Α.Ε.»

Για την παροχή υπηρεσίας:

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ

TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

Στην Κέα σήμερα την ………………….……του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

I. Δήμος Κέας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
II. Η εταιρεία DOTSOFT AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάνο Αναστασίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
3. Την υπ’ αριθμ. 126/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία κατακυρώθηκε ο εν

θέματι δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός,
4. Την με ΑΠ 4430/11.09.2020 συναφθείσα σύμβαση
5. Την υπ’ αριθμ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία εγκρίθηκε η παράτα -

ση της ανωτέρω σύμβασης
6. Το σχετικό αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας,
7. Την με αρ. πρωτ. 1505/06.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν.Αιγαίου  (ΑΔΑ: ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) με

θέμα Ένταξη Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

8. Tην υπ. αριθμ….........../2021 (ΑΔΑ: …….…………..….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΕΑΣ».
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Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας, κατά την
διάρκεια της από 11-09-2020 Σύμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθούν τα προαναφερθέντα, με την πα-
ρούσα οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:
1. Την παράταση της από 11-09-2020 προγραμματικής σύμβασης έως 11-06-2021 (εκτιμώμενη ημερομη-

νία προθεσμίας της Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας), όπως ισχύει. 
2. Η νέα διατύπωση του άρθρου 7 «Τρόπος Πληρωμής» είναι επομένως η εξής: 
«1]  Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει  σε ευρώ, τμηματικά με την πρόοδο παροχής των
Υπηρεσιών και άμεσα με την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ως ακολούθως:

 ΔΟΣΗ Α': 15%, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της
Φάσης από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυ-
ξης

 ΔΟΣΗ Β': 75% με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της Φάσης 4 από την Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης

 ΔΟΣΗ Γ':  10% με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων από την Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης, το χρονοδιάγραμμα του
έργου, καθώς και τις πιθανές παρατάσεις του.

2] Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την εκάστοτε ισχύου-
σα αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

- Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ως άνω πληρωμές, σύμφωνα με το Άρθρο 200 του Ν.
4412/2016, είναι:

- Πρωτόκολλο τμηματικής / οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή
- Τιμολόγιο του αναδόχου
- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».Πιστοποιητικά

Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

3] Πέραν  των  ανωτέρω δικαιολογητικών, ο Ανάδοχος θα πρέπει  να προσκομίσει  αποδεικτικό  εξόφλη-
σης/ καταβολής για τα ακόλουθα ποσά:

- Ποσό ίσο με το 0,06% (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 375 παρ 7
του Ν 4412/2016) της αξίας  τιμολογίου προ φόρων και  κρατήσεων υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  το οποίο
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

- Ποσό ίσο με 0,02% (αρ. 36 παρ. 6 εδ. α' και β' Ν. 4412/2016) της αξίας του τιμολογίου προ φόρων και κρα-
τήσεων υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης  Δημοσίων Συμβάσε-
ων και Προμηθειών Εναλλακτικά ο Ανάδοχος μπορεί να προβεί στην καταβολή των ποσών επί της συνο-
λικής συμβατικής αξίας των ως άνω ποσοστών, άπαξ πριν την πρώτη πληρωμή του και να υποβάλλει τα
σχετικά αποδεικτικά κατά την πρώτη τιμολόγησή του.

4] Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.».

3. Η νέα διατύπωση του άρθρου 3: «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ-
ΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» είναι επομένως η εξής: 
«1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για οχτώ (8) μήνες. 

Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης: 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφορο-
ποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση
που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστε -
ρήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλ -
λους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδο-
ση των συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγο-
νότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή Παρα-
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κολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμί-
ας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήμα-
τός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή -η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε
για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ.

Μετάθεση της προθεσμίας  εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι  δυνατό να
εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε άλ -
λους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση της
εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έρ-
γου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος
μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους
και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις.

Είναι δυνατή η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση που η οποιαδήποτε τμη-
ματική πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 26 της παρούσας σύμβασης καθυ-
στερήσει πλέον των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο χρόνος της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα εί -
ναι όσος και ο χρόνος καθυστέρησης της ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.».

4. Το νέο χρονοδιάγραμμα της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης επισυνάπτεται ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα I).

5. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του υποέργου της Σύμβα-
σης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η με ΑΠ 4430/11-09-2020 Σύμβαση.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε
τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλόμενων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
DOTSOFT A.E.

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Δήμαρχος Κέας

Μάνος Αναστάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2021
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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.

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


