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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης/22.02.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.  532/18.02.2021 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 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 22ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 532/18.02.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση κατεπείγουσας απόφασης
δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπάνης σίτισης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 4071/2012 και
υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής
της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος
2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών  για την προμήθεια ειδών στο πλαί-
σιο υλοποίησης της Πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της
Κέας.  Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» μέσω
του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821
- Ελλάδα 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» [Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ09, της πράξης «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδο-
μών του Δήμου Κέας»  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥ-
ΔΗΜΟΣ ΑΕ», για το έργο «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης ενστάσεων, για το οικ.έτος 2021.  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφο-
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθε-
ση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 11ο : Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν
την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2021.  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

                ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προ-
μηθειών για το έτος 2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζου-
βάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων  παροχής  γενικών  υπηρεσιών για  το  έτος  2021  βάσει  του  Ν.  4412/2016.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]



4ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ 1ο :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των 
οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης. 
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση 
εκτέλεσης του Δ΄ τριμήνου 2020. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου, που 
παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων, τότε το Δημοτικό 
Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε 
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 
(Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης  (ΑΔΑ) 
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου  για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως 
αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των 
στόχων για το Δ΄ τρίμηνο 2020.

Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι συνημμένους 
πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες  με τα προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά
ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου :

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 
2020.

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Δ΄ τριμήνου 2020

3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2020.

  Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας στην πορεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται υπόψη οι
εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά
την διάρκεια του έτους.»

Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται,  ότι  οι  στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού απόκλισης
των εσόδων.

Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο απολογισμός του Δ΄
τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι

Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

(06)+(1211)+(1214)+(1
31)+ (1325)+ (1327) +

(1215)
1.068.304,20 1.113.998,77 45.694,57 4,27

2.
Επιχορηγήσεις

από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1216)+
(1321) + (1322) +

(1328)- (8262)+ (1217)
+ (1323)+ (1324)

1.470.284,45 624.689,01 -845.595,44 -57,51

3α. Ίδια Έσοδα

(01)+ (02)+ (03)+ (04)
+ (05)+ (07) + (11)+
(14) + (15) + (16) +
(1213) + (1219) +

(1326)+ (1329)

982.715,31 657.901,12 -324.814,19 -33,05

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) Έσοδα
παρελθόντων

οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που

βεβαιώνονται  για
πρώτη φορά

242.805,00 222.954,50 -19.850,50 -8,17

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32) Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

132.520,77 104.362,54 -28.158,23 -21,24
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5. Λοιπά Έσοδα

(41) Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων
(+) (42)  Επιστροφές

χρημάτων(+) (31)
Εισπράξεις από δάνεια

1.308.348,00 429.070,36 -879.277,64 -67,20

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

5.204.977,73 3.152.976,30 -2.052.001,43 -39,42

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2019

1.612.832,04 1.612.832,04 0,00%

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
6.817.809,77 4.765.808,34 -2.052.001,43 -30,09

Στην ομάδα ΚΑΕ «2.Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ» η αρνητική απόκλιση από τον στόχο
57,51% προέρχεται κυρίως από τον κωδικό 1321 που αφορά την επιχορήγηση του έργου «Δίκτυα
αποχέτευσης Δήμου Κέας» το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.  Η απόκλιση της
είσπραξης από τον στόχο είναι 592.526€ . Απόκλιση από τον στόχο παρουσιάζεται και στον κωδικό
1322  που  αφορά  σε  χρηματοδοτήσεις  από  το  κεντρικούς  φορείς  όπως  το  Π.Δ.Ε  και  ο
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Στην ομάδα ΚΑΕ «3α. Ίδια Έσοδα» η απόκλιση οφείλεται κυρίως στους κωδικούς 1213
«Έσοδα  από  προγραμματικές  συμβάσεις»  και  1329  «Λοιπές  επιχορηγήσεις  για  επενδύσεις  και
έργα» όπου περιλαμβάνονται φορείς όπως το Πράσινο Ταμείο και το Τ.Π. & Δ.

Στην  ομάδα  ΚΑΕ  «4.  Έσοδα  Κ.Α.Ε.  32»  η  απόκλιση  οφείλεται  στην  δυσκολία  των
οφειλετών  να  ανταποκριθούν  στις  υποχρεώσεις  τους  δεδομένης  της  δύσκολης  οικονομικής
περιόδου που διανύουμε.
Στην ομάδα ΚΑΕ «5. Λοιπά Έσοδα»  το μεγαλύτερο ποσοστό της απόκλισης οφείλεται στον κωδικό
31  που  περιλαμβάνει  την  επιχορήγηση  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι  που  αφορά  στην
κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Ποισσών, ποσού 768.348€. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα εγγράφονται στο μέγεθος που διαμορφώθηκαν στις 31.12.2019 και
για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ στόχου και απολογισμού.

Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων εσόδων, όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

3α. Ίδια Έσοδα 982.715,31 657.901,12 -324.814,19 -33,05%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 242.805,00 222.954,50 -19.850,50 -8,18%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 132.520,77 104.362,54 -28.158,23 -21,25%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 1.358.041,08 985.218,16 -372.822,92 -27,45%
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

Στο άρθρο 2 §1 της  ΚΥΑ  34574 αναφέρεται  ότι   «για  τον   έλεγχο του βαθμού
επίτευξης  των  στόχων  οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των  αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β)  Η  πορεία  πραγματοποίησης  των  εξόδων  του  Π/Υ σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

Παραθέτουμε  τους  αντίστοιχους  πίνακες  όπου  αναγράφονται  οι  στόχοι  και  ο
απολογισμός του Δ΄ τριμήνου. 

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

(60) Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
+ (8111) Αμοιβές

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

834.881,83 752.452,04 82.249,79 9,87

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6) Έξοδα Χρήσης -
(60) Αμοιβές και

έξοδα προσωπικού
1.793.626,71 1.073.299,51 720.327,20 40,16

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7)  Επενδύσεις 3.524.194,62 729.121,65 2.795.072,97 79,31

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.) - (8111)
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού + (83)
Επιχορηγούμενες

125.970,08 111.194,46 14.775,62 11,72
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πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82) α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

536.000,00 356.278,70 179.721,30 33,53

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

6.814.673,24 3.022.346,36 3.792.326,88 55,64

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον,  υπολογίζεται σωρευτικά η
απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος). Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η
πραγματοποίηση των δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

Οι απλήρωτες  υποχρεώσεις  αποτελούν την τρίτη  παράμετρο του ελέγχου επίτευξης  των
στόχων  σύμφωνα  με  την  §1  του  άρθρου  2  της  ΚΥΑ  34574.   Ο  στόχος  των  απλήρωτων
υποχρεώσεων κατά το τέλος του έτους ισούται υποχρεωτικά με μηδέν, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ
44485/6-8-2018.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

0,00 255.057,75 -255.057,75

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων, ποσό 100.374,77€  αφορά 
στους πίνακες παρακατάθεσης για τις απαλλοτριώσεις του ΧΥΤΑ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες έννοιες, το 
Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
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Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων 
εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του 
ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ». 

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά του ταμειακού 
αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό 
Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού 
αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση
από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό 
πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος / στόχο συνολικών 
εσόδων)».

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού Αποτελέσματος 
καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 5.204.977,73 3.152.976,30 -2.052.001,43
6. Διαθέσιμα 1.612.832,04 1.612.832,04

Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 6.817.809,77 4.765.808,34 -2.052.001,43

Σύνολο Εξόδων (Β1) 6.814.673,24 3.022.346,36 -3.792.326,88

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 3.136,53 1.743.461,98 1.740.325,45

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 255.057,75 255.057,75

 (Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 3.136,53 1.488.404,23 1.485.267,70

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

21,79%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την 
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.740.325,45€. και η απόκλιση του Οικονομικού 
Αποτελέσματος έναντι του στόχου είναι θετική  ύψους  1.485.267,70€. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.743.461,98€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες 
υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 255.057,75€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.

Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 21,79%.

                      Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
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1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

2.  Το  άρθρο  266  παρ.  9  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39

του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 479/11.02.2021 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Οικο-

νομικών Υπηρεσιών

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

 ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2020 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 13/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση κατεπείγουσας απόφα-
σης δημάρχου απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπάνης σίτισης ιατρού υπηρεσίας υπαί-
θρου.

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  και  απονεμήθηκε  στο  δήμαρχο  η  αρμοδιότητα  να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση  όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον  προϋπολογισμό,  χωρίς  να  απαιτείται  απόφαση  συλλογικού  οργάνου  (δηλαδή  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018
[Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο αυτής
με συνέπεια από 31-8-2019  (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.  4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)  και
εφεξής,  όποτε  απαιτείται  εξειδίκευση  πίστωσης  να  προηγείται  απόφαση  της  οικονομικής
επιτροπής (αντί  δημοτικού  συμβουλίου) πριν  από  την  απόφαση  του  δημάρχου  έγκρισης  και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται  και  προσδιορίζεται  στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

1) Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξε-
νίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του
Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση, απαιτείται
πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης για την
εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρί-
σεις,  αναμνηστικά δώρα και  έξοδα φιλοξενίας  φυσικών προσώπων και  αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 250,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για την “Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση για την κάλυψη δαπάνης σίτισης ιατρού υπηρεσίας
υπαίθρου”.
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2) Σύμφωνα με άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 “όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίν-

δυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφα-

σης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομι-

κής 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. 40/17.02.2021 (ΑΔ  Α: 6ΦΠΖ  ΩΕΔ-ΧΓΣ  ) απόφ  ασή της   και έχο-

ντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με τίτλο “Αρμοδιότητες

του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι :“Όταν δημιουργείται άμε-

σος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την ανα-

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

διότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υπο-

βάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επι-

τροπής”.

2.  Την  ύπαρξη  πίστωσης  στον  προϋπολογισμό  οικ.έτους  2021  και  συγκεκριμένα  στον  Κ.Α.

00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών

προσώπων και αντιπροσωπειών».

3. Την με αριθμ.πρωτ. ΔΑΑΔ 10726/16-02-21 απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά

με τη μετακίνηση του ΚΕΣΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Π.Ι. Κέας για την κάλυ-

ψη υπηρεσιακών αναγκών λόγω υποστελέχωσης αυτού, από την Τετάρτη 17/02/2021 έως και την

Κυριακή 28/02/2021

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής.

Ενέκρινε :

Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση κάλυψης  δαπάνης  σίτισης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου
στο Π.Π.Ι.  Κέας για την  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών λόγω υποστελέχωσης αυτού,  από την
Τετάρτη 17/02/2021 έως και την Κυριακή 28/02/2021 :

 στον κ. Ιωάννη Παούρη – Εστιατόριο, με έδρα στην Ιουλίδα Κέας – ΤΚ 840 02, με ΑΦΜ:
039018577 – ΔΟΥ: Κορωπίου έναντι αμοιβής 250,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.
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Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

 Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

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

 την υπ΄αριθμ. 40/17.02.2021 (ΑΔ  Α: 6ΦΠΖ  ΩΕΔ-ΧΓΣ  )   απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Εγκρίνει  την  εξειδίκευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 250,00 €  συμπ.  ΦΠΑ  στον  ΚΑ
00.6433.0001  “Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προ-
σώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, για
την κάλυψη δαπάνης που αφορά στην  «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση κάλυψης  δαπάνης
σίτισης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Π.Ι.  Κέας για την  κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών
λόγω υποστελέχωσης αυτού, από την Τετάρτη 17/02/2021 έως και την Κυριακή 28/02/2021».

2)   Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ.  40/17.02.2021 (ΑΔ  Α: 6ΦΠΖ  ΩΕΔ-ΧΓΣ  )   απόφαση Δημάρχου, με θέμα

«Κατεπείγουσα απευθείας  ανάθεση κάλυψης  δαπάνης  σίτισης ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου

στο Π.Π.Ι. Κέας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών λόγω υποστελέχωσης αυτού, από την

Τετάρτη 17/02/2021 έως και την Κυριακή 28/02/2021».

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2021



4ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10, παρ. 14, Ν. 4071/2012 και
υποβολή αιτήματος προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής
της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00€ στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το
έτος 2021.

                   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επι-
τροπής κος Ελευθέριος Τζουβάρας, έθεσε υπόψη των μελών της, την υπ’αριθμ.14/2021 (ΑΔΑ:  
ΩΘΟΗΟΕΧ8-ΞΦ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κέας, που αφορά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Κέας, για το έτος 2021, στην οποία ομόφωνα αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

                   1. Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της Κ.Ε.Δ.Κ. και 

                   2. Απευθύνει αίτημα προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή ετήσιας επι-
χορήγησης, ποσού 30.000,00€ προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας

Πιο αναλυτικά συζητήθηκαν τα εξής:

                  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 αλλάζει ριζικά ο τρόπος 
χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύνα-
ψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος
δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προ-
συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο 
άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 
2 του άρθρου 9 του ν.4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμ-
μάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται
η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της, όταν τα έσοδα υπολείπονται των 
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 09.08.2019 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19)
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων
του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το
είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος
δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα 
αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα 
με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
Για το λόγο αυτό, καλούμαστε να εγκρίνουμε και να υποβάλλουμε προς ψήφιση από
την Οικονομική Επιτροπή την κάτωθι εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των εσόδων
και των εξόδων της Επιχείρησης:
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Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για την τεκμηρίωση των 
εσόδων και εξόδων αυτής.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των 
κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης 
χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. 
Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού 
ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του
Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 
9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»)
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η 
χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των 
αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (από 09.08.2019 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).
Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του 
ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των 
δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ 
μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η 
υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με 
το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006.
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής:
1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων
Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής:
•οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, 
τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ,
•οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό
•Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.), φιλοξενίας 
επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α.
1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού, θεάτρου
Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών και 
σύγχρονου χορού, τμήμα θεατρικού εργαστηρίου κλπ . Επίσης προβλέπεται η απασχόληση 
δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων.
Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό
υλικό και την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης.
1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού
Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης ειδικότερων 
αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως 
διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό 
γυμναστήριο.
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1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 
1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με 
ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό 
και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή 
χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση 
αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων 
και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η
σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά.
Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και 
γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών 
δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος.

2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού

1.1 Έσοδα επιχείρησης 

Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 115.000,00
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 35.000,00

73.00.00 Έσοδα από γυμναστήριο 2000,00
73.00.01 Έσοδα από συμμετοχές ποδοσφαίρου 25000,00
73.00.02 Έσοδα από χορούς 8.000,00

Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα ¨υλοποίηση 
προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής 
Μέριμνας¨ 50.000,00

74.03.00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 50.000,00
Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, 
ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00

74.04.00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2020 20.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00

38.03 Ταμειακά διαθέσιμα        20.000,00
Σύνολο 

135.000,00
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2.2 Έξοδα επιχείρησης

Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 

Ονομασία

προτεινόμενα ποσά €
2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 49.250,00
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

30.000,00

60.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 30.000,00
Εργοδοτικές εισφορές 19.250,00

60.03 Εργοδοτικές εισφορές 18.000,00
60.02 Λοιπές παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού (Γάλα & 

ιατρικές εξετάσεις)
1.250,00

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 32.000,00
61.98.03 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00
61.00.06 Αμοιβές λογιστών 3.000,00
61.98.01 Αμοιβές καθηγητή γυμναστηρίου 7.200,00

61.98.02 Αμοιβές καθηγητή παραδοσιακών χορών 8.800,00

61.98.04 Αμοιβές προπονητή ποδοσφαίρου 12.000,00

ΕΝΟΙΚΙΑ          20.000,00

62.04.01 Ενοίκιο Γηπέδου ποδοσφαίρου 20.000,00

Επικοινωνίες 1.400,00
62.03.02 Ταχυδρομικά Τέλη              300,00
62.03.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00             
62.03.01 Κινητή Τηλεφωνία 600,00

Ασφάλιστρα 400,00
62.05.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 400,00

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 
τρίτους

7.500,00

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων  (Συγχρονισμός 
γυμναστηρίου)

2.000,00

62.07.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00
62.07.03 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.500,00
62.07.04 Συντήρηση πηγών 2.000,00

Φόροι - Τέλη 5.000,00
63.98.00 Λοιποί φόροι 5.000,00

Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 4.000,00
64.00.00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια 

κλπ)
2.500,00

64.00.01 Έξοδα κίνησης με μεταφορικά μέσα τρίτων 1.500,00
Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και 
διαφήμισης)

1.000,00
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64.02.06 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης 

1.000,00

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00
64.06.00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 1.500,00

Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00
64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 150,00
64.98.00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 150,00

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια 
για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

200,00

65.98.00 Τόκοι και διάφορα έξοδα  200,00
Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00

64.02.05 Έξοδα εκδηλώσεων – συναυλιών κ.λ.π 3.000,00
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής 
ύλη

800,00

64.07.03 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00
Είδη υγιεινής και καθαριότητας 800,00

64.08.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 800,00
Λοιπές προμήθειες 2.300,00

64.08.02 Υλικά Φαρμακείου 2.300,00
Αγορά παγίων 5.500,00

14.09.00 Αγορά μηχανήματος γυμναστηρίου 5.500,00
Σύνολα 135.000,00

3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ 
Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτική επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και 
συνδέονται  άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 

                  4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης
Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς 
την  επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τις δράσεις της 
Επιχείρησης και τις  ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΚ πρόκειται να 
διατηρήσει και να ενισχύσει τις δράσεις της, δηλαδή παραδοσιακούς χορούς, παιδική θεατρική 
ομάδα, τμήματα pilates-step aerobic-προσχολική αγωγή και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. 
Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών 
γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ, 
αγορά φαρμακευτικού υλικού, ενίσχυση συλλόγων  κλπ.

5. Χρηματοροές 
Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς ήδη 
διανύεται ο πρώτος μήνας του τρέχοντος έτους.

6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους 
αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν 
οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο. 
Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων. 
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Διανύουμε ήδη τον πρώτο μήνα του 2021. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη
διαφόρων  άλλων  εξόδων  για  αναλώσιμα  μηχανών  γραφείου  και  γραφική  ύλη,  καύσιμα  και
συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για τη
εξοπλισμό  του  γυμναστηρίου,  την  ενίσχυση  συλλόγων  και  την  αντικατάσταση  όσων  δεν
επιδέχονταν  επισκευής  με  αγορά  νέων,  κ.λπ.  Τα  έσοδα  των  δράσεων  της  ΚΕΔΚ  εκτός  των
παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και  εκεί η
κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ.                             

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε  την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 
30.000,00 € προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας  (ΦΕΚ 2179/Β’/23.10.2008, παρ. 6).

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

               Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 14/2021

             (ΑΔΑ:  ΩΘΟΗΟΕΧ8-ΞΦ4) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  

             Δήμου Κέας, τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

             Ν.4623/2019 και μετά από  διαλογική συζήτηση

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την υπ’αριθμ.  14/2021 (ΑΔΑ: ΩΘΟΗΟΕΧ8-ΞΦ4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κέας  και την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δή-
μου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00 €. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6738.0001 του
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2021.      

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό :  15/2021
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 ΘΕΜΑ 4
ο

 :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών  για την προμήθεια ειδών στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον»
μέσω  του  χρηματικού  προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του  ΥΠ.ΕΣ.  -  Πρόσκληση  ΑΤ14
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
Αθλητισμός».

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

Με  την  194/2020  (ΑΔΑ:  6624ΩΕΔ-ΕΒΔ)  απόφασή  της  η  Οικονομική  Επιτροπή  συγκρότησε
Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προς υποβολή πράξης
με τίτλο  «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας.
Κομμάτια  από το παρελθόν  αναδεικνύονται  και  χαράζουν το  δρόμο για  το  μέλλον»  μέσω του
χρηματικού  προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΥΠ.ΕΣ.  -  Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα
1821  -  Ελλάδα  2021»  -  Άξονας  Προτεραιότητας  «Παιδεία,  Πολιτισμός,  Τουρισμός  και
Αθλητισμός» (Αρ. Απόφασης 195/2020 ΑΔΑ: ΩΧ9ΝΩΕΔ-ΥΤΙ).

Η εν λόγω Επιτροπή κατόπιν έρευνα αγοράς συνέταξε με πρακτικό της (αρ. πρωτ.  561/19.02.2021)
πίνακες από τους οποίους προσδιορίζονται οι μέσες τιμές μονάδας αλλά και οι αντίστοιχες τιμές
μονάδας  που  ορίστηκαν  ως  τιμές  προϋπολογισμού  για  τις  προμήθειες/εργασίες/υπηρεσίες,  που
περιλαμβάνονται στην προς υποβολή πρόταση χρηματοδότησης.

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εγκρίνει  το  εν  λόγω  πρακτικό,  όπως  επισυνάπτεται  ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μαζί με τις σχετικές οικονομικές προσφορές.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφιας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει σχετικά
με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», διότι η επιτροπή έχει εξετάσει προσφορές από εταιρεία
άσχετη με το αντικείμενο για τις προμήθειες/εργασίες/υπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στην προς
υποβολή πρόταση χρηματοδότησης (Εμπόριο υδραυλικών ειδών κ.λπ).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Δεμένεγα και
ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη και οι δύο εταιρείες -από την οποία ζητήθηκε προσφορά από τα
μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών- διαθέτουν τους αντίστοιχους ΚΑΔ για την προμήθεια των
αναφερόμενων προμηθειών και υπηρεσιών. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι οι εταιρείες από τις οποίες
ενδεικτικά ζητούνται οικονομικές προσφορές, δεν είναι εξ’ ορισμού και οι τελικοί ανάδοχοι, πολλώ
δε μάλλον στην παρούσα περίπτωση, που το εν λόγω υποέργο εμπίπτει -βάσει προϋπολογισμού-
στη διαδικασία διαγωνισμού. 

Το  ΔΣ της  Οικονομικής  Επιτροπής  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού έλαβε  υπόψη  τις
σχετικές αποφάσεις, το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, τις οικονομικές προσφορές
και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(5 ψήφοι ΥΠΕΡ & 2 ψήφοι ΚΑΤΑ 

ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας  & η κα Παρασκευή Γροσομανίδη καταψηφίζουν)

Εγκρίνει  το  με  ΑΠ  561/19.02.2021  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διερεύνησης  Τιμών  για  την
τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προς υποβολή πράξης με τίτλο  «Υπαίθρια έκθεση – Τα
ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και
χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» μέσω του χρηματικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
του  ΥΠ.ΕΣ.  -  Πρόσκληση  ΑΤ14  «Ελλάδα  1821  -  Ελλάδα  2021»  -  Άξονας  Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», ως επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 16/2021
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           ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό  

                                πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρόσκληση ΑΤ09, της πράξης «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υπο-

          δομών του Δήμου Κέας». 

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε 
πρόσκληση με αριθμό πρωτ: 14577/24-07-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 22719/11-12-2020, 
με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ09 και τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του 
προγράμματος» για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της 
Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια».

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με
τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.
Συνεπώς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους κάτωθι
άξονες:
1. Πολιτική  προστασία  (απόκτηση  εξοπλισμού  και  μέσων  και  ενίσχυση  της  διοικητικής

ικανότητας  για  την  αποτελεσματική  εκτέλεση  των  ανατιθέμενων  καθηκόντων),
προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την
εξάπλωση  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19,  δράσεις  τεχνικής  βοήθειας  των
δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.

2. Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθμη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου,  των  οικισμών
(κατασκευή  απαραίτητων  έργων  υποδομής,  προστασία  αδέσποτων  κ.ά.  καθώς  και
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),

3. Περιβάλλον  (βιώσιμη  ανάπτυξη  με  έντονο  περιβαλλοντικό  αποτύπωμα,  δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων,
υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),

4. Ψηφιακή  σύγκλιση  [τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  εφαρμογές
διαδικτύου  των  πραγμάτων  (Internet  of  Things),  έξυπνες  ψηφιακές  τεχνολογίες,  με
εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και  την  καθημερινότητα των πολιτών και
στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],

5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική
εφαρμογή  προγραμμάτων  κοινωνικής  προστασίας  και  αλληλεγγύης  για  όλους  τους
πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική
στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού),

6. Παιδεία,  πολιτισμός,  τουρισμός και  αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων,  αξιοποίηση
δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).

Προκειμένου ο Δήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το 
έργο εισηγούμαστε:
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1. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών 
του Δήμου Κέας» και προϋπολογισμό 434.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 
πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» 
για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία – Προστασία 
της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η 
πράξη θα περιλαμβάνει τα υποέργα “Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και 
βελτίωσης του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας – Οτζιά ν. 
Κέας” και “Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας ν. 
Κέας”

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 14577/24-07-2020, όπως 
τροποποιήθηκε με την 22719/11-12-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ09 και τίτλο 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» για την υποβολή 
προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού 
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η 
πρόταση χρηματοδότησης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην 
προαναφερθείσα πρόσκληση στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Κέας».

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», διότι οι προτεινόμενες μελέτες έχουν γίνει ήδη με 
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" και είναι στην διάθεση του Δήμου για 
επικαιροποίηση και υλοποίηση των  αντίστοιχων έργων:
Η μελέτη “Μελέτη έργων εξωτερικού υδραγωγείου και βελτίωσης του συστήματος
υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής Κορησσίας – Οτζιά ν. Κέας” υπάρχει στον
Δήμο ως «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ – ΟΤΖΙΑ Ν. ΚΕΑΣ» και 
η “Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά και Ιουλίδας ν. Κέας" κατά το 
τμήμα που αφορά την Συλλογή και μεταφορά ακαθάρτων της Ιουλίδας, βρίσκεται στην 
υλοποιημένη μελέτη: "Αποχέτευση Δήμου Κέας”. Μόνο
σαν “Μελέτη δικτύου συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων Οτζιά ν. Κέας" πρέπει
να γίνει εξ αρχής ως συμπληρωματική της μελέτης "Αποχέτευση Δήμου Κέας”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Ελευθέριος Τζουβάρας απαντά στον κ. Δεμένεγα και
ενημερώνει όλα τα παρόντα μέλη για τα κάτωθι :

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΡΗΣΣΙΑ - ΟΤΖΙΑ
Έχει υπογραφεί η υπ’ αριθ. 431/21-1-2008 σύμβαση (ΠΔ 696/74) με την εταιρεία Σ.& Κ. 
Φωτόπουλος και συνεργάτες Ε.Ε. ποσού 134.485,91€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, που περιελάμβανε :
“1.Μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου διανομής στις περιοχές Κορησσία Οτζιά.
Η Οριστική μελέτη έχει υποβληθεί από το 2009, δεν έχει θεωρηθεί, λόγω μη περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.
Επομένως με την 15/2020 απόφαση ΔΣ, προβήκαμε στην λύση της παραπάνω σύμβασης, καθώς 
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ήταν αναφέρετο δικαίωμα του μελετητή (επιπροσθέτως είχε καταργηθεί και η εταιρεία).
Όταν ζητήθηκε από το μελετητή εκ νέου προεκτίμηση αμοιβής για τη συνολική τεχνική μελέτη του
έργου υπολογίστηκε στα 283.355,00€.
Σήμερα και στα πλαίσια συνεργασίας μας με την ΕΥΔΗΜΟΣ για την υποβολή στο ΑΤ09 του 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμήθηκε σε 215.641,83 €

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΤΖΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΔΑΣ Ν. ΚΕΑΣ
Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε πρόσφατα το δίκτυο αποχέτευσης της Κορησσίας που 
εξυπηρετεί την Κορησσία και τους οικισμούς Γιαλισκάρι και Βουρκάρι ενώ βάσει των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων (Απόφαση 58222/28-8-2015, ΑΔΑ 69Λ2ΟΡ1Ι-Φ32) υπάρχει 
πρόβλεψη για επέκταση του ώστε να καλύπτει το νησί μέχρι τον Οτζιά και την Ιουλίδα 
(Ουσιαστικά μελετήθηκε το δίκτυο Βουρκαρίου -Κορησσίας με πρόβλεψη μελλοντικά να συνδεθεί
ο Οτζιάς και η Ιουλίδα. Ουδέποτε μελετήθηκε και εγκρίθηκε το δίκτυο ακαθάρτων των δύο 
παραπάνω περιοχών).
Το δίκτυο καταλήγει στην νέα ΕΕΛ η οποία χωροθετήθηκε σε γήπεδο που βρίσκεται δυτικά του 
λιμανιού της Κορησσίας, στη θέση του παλιού λατομείου, σε υψομετρικά χαμηλό σημείο (+4,00μ. 
έως +5,00μ. περίπου).
Στο πλαίσιο λοιπόν της ολοκλήρωσης του γενικότερου σχεδιασμού για την αναβάθμιση της 
ποιότητας των υδάτινων οικοσυστημάτων της περιοχής και την προστασία της δημόσιας υγείας 
που ξεκίνησε να υλοποιείται την τελευταία δεκαετία, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί το δίκτυο 
αποχέτευσης των οικισμών Οτζιά και Ιουλίδας ώστε αφενός να απαλλάξει την περιοχή από τις 
συνέπειες της απουσίας οργανωμένου τρόπου συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που
προαναφέρθηκαν και αφετέρου να ενταχθεί στο υφιστάμενο δίκτυο και να ενισχύσει τις παροχές 
της ΕΕΛ συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργίας της.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμήθηκε σε 218.358,17 €

Το ΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(5 ψήφοι ΥΠΕΡ & 2 ψήφοι ΚΑΤΑ 

ο κ. Νικόλαος Δεμένεγας  & η κα Παρασκευή Γροσομανίδη καταψηφίζουν)

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών 
του Δήμου Κέας» και προϋπολογισμό 434.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 
πρόσκληση ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» 
για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Πολιτική Προστασία – Προστασία 
της Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ: 14577/24-07-2020, όπως 
τροποποιήθηκε με την 22719/11-12-2020, με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤ09 και τίτλο 
«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» για την υποβολή 
προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού 
Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η 
πρόταση χρηματοδότησης.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 17/2021



4ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 22ης Φεβρουαρίου 2021

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ
«ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,  για το  έργο «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο
Κέας».   

                     Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

  Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, δεν
διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής σύμβα-
σης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την υλοποίηση της πράξης «Μελέτη
για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας».

                         Λόγω παρανόησης της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 4735/2020, η απόφαση
έγκριση σύναψης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο με
την υπ’ αριθμ. 133/2020 (ΑΔΑ: 6Ν8ΧΩΕΔ-3Ψ4).

                        Καλούμαστε σήμερα, λόγω αρμοδιότητας η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματι-
κή σύμβαση ως παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να
ορίσει δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου με τον αναπληρωτή τους ως μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης.

                       Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε : 

1.  την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο
Βουτσινά, Δημοτικό Σύμβουλο.

2.  την κα Μαρία Πατηνιώτη, δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντι -
δήμαρχο

                        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ με  τον  Αναπτυξιακό
Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», με σκοπό την υλοποίηση  της πράξης «Μελέτη για την ανέγερση
νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας» ως παρατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

2. Ορίζει ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης την Δήμαρχο Κέας,  την κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Βουτσινά,
Δημοτικό Σύμβουλο και την κα Μαρία Πατηνιώτη,  δημοτική σύμβουλο,  με αναπληρωτή τον κο
Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο

3. Εξουσιοδοτεί  τη  Δήμαρχο,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,  όπως υπογράψει  την  προγραμματική
σύμβαση. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Τίτλος:

ΕΡΓΟ  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»

  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ –                    2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

4. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος εδρεύει στη Λεωφ.
Μαραθώνος,  Θέση  «Οινοποιείο»,  Πικέρμι,  Τ.Κ.  19009  και   εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  Διευθύνουσα  Σύμβουλο  αυτής
Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11-08-2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

5. O Δήμος Κέας (Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού), που εδρεύει στην Ιουλίδα και εκπροσωπείται  νόμιμα από τη Δήμαρχο Κέας , Ειρήνη
Βελισσαροπούλου. 

Με βάση τις διατάξεις:

 Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει.

 Τη   με  αριθμό.  61190/12.10.2018  (ΦΕΚ  5015/B’/12.11.2018)  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας» (αρ. αποφάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 182/2018). 

 Του  ν.  4412/2016  (Α’ 147)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Την  εγκύκλιο  200/Α.Π.  37260/16-06-2020  της  Γενικής  Γραμματείας  Εσωτερικών  και  Οργάνωσης  του
Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).  

 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ”Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει .

 Του Ν. 4700/2020 (Α΄ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό
πλαίσιο  για  τον  προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον  Κώδικα  Νόμων  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 Του ν.  4270/2014 (Α’ 143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Του ν. 4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

 Το υπ’ αριθμ.  5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του
Δήμου Κέας. 

 Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Α.Ε.»
και το Διακριτικό Τίτλο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 155877103000). 

 Το  από  28-09-2020  υπ’ αριθμ.  2  Πρακτικό  Γ.Σ.  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  και  Κανονισμός  Λειτουργίας  της  Εταιρείας,
συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία, με προϊστάμενο και στελέχη όπως ο νόμος ορίζει. 

και έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αρ. 5878/26.11.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας,
σύμφωνα με το οποίο δε δύναται στην παρούσα φάση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη.  

2. Το με αριθμ. Πρωτ. 41/26.11.2020 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου  του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.», με το οποίο διαβιβάζεται από τις  Τεχνικές Υπηρεσίες του Οργανισμού πίνακας προεκτιμώμενων αμοιβών και η πρόταση
συνεργασίας για το παρόν έργο. 

3. To υπ.  Αρ.  5880/26.11.2020  έγγραφο  της  Δημάρχου  Κέας  προς  τον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  για  την  αποδοχή  της
πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 

4. Το  με  αριθμό  100061718  εγγραφής  του  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.Ο.Τ.Α.  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων. 

5. Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης
μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 
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6. Την υπ.  Αριθμ.   19/26.11.2020 απόφαση του Δ.Σ.  του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  με την οποία εγκρίθηκαν οι  όροι  της
παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης

7. Την υπ. Αριθμ. …./2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
παρούσης. 

8. Την υπ. Αριθμ……../2020 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.  

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

1. Προοίμιο 
2. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 
3. Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης 
4. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 
5. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 
6. Επίλυση Διαφορών 
7. Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Κέας περιλαμβάνει το νησί της Κέας και την Μακρόνησο.    Έδρα του Δήμου είναι η Ιουλίδα, με κύριο λιμάνι την Κορησσία 
ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2.455 κατοίκους. Το νησί διαθέτει 3 Δημοτικά Σχολεία (δύο εξαθέσια και ένα 
διθέσιο), Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και Επαγγελματικό Λύκειο, καθώς και τρία νηπιαγωγεία. Η Κέα είναι το δυτικότερο 
κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το πιο
κοντινό κατοικήσιμο κυκλαδονήσι στην Αττική, είναι το 6ο σε έκταση και το 10ο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων. Νησί με πλούσια 
ιστορία και πολιτιστικό απόθεμα, η Κέα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στην 
τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό την προσήλωση στις αρχές της αειφορίας και την διατήρηση 
του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την προστασία και διάσωση της πολιτιστικής και 
οικιστικής παράδοσης, καίριους πυλώνες τις καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις και τέλος την προσήλωση στην  ενίσχυση των 
κοινωνικών υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες, ο Δήμος Κέας έχει άμεση ανάγκη να 
προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα. 

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα ωρίμανσης οριστικών μελετών και η εξασφάλιση συναφών αδειοδοτήσεων για το έργο 
«Ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας», μελέτες για την ωρίμανση των οποίων έχει δεσμευτεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας  με  ΚΑΕ 60.7411.0001. 

Ειδικότερα και στο πλαίσιο του έργου «Ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας», ο Δήμος Κέας προτίθεται να ωριμάσει τις 
μελέτες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί στη συνέχεια η ανέγερση ενός νέου Παιδικού Σταθμού σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 
Κέας, στη θέση «Τρία Πηγάδια»  Ιουλίδας, εντός οικοπέδου εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού, εντός ζώνης αρχαιολογίας Β2, το 
οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, με συνολικό εμβαδό 4.176,00 μ2.   Συγκεκριμένα, η δόμηση δύναται να καλύπτει τα 184,87 τμ, 
μη συμπεριλαμβανομένης της λιθοδομής της εξωτερικής τοιχοποιίας. 

Στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κυρίως έργου (κατασκευαστικού) προβλέπονται η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα 
περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης του κυρίως έργου (π.χ. οι οριστικές μελέτες, διαδικασία αδειοδοτήσεων).

Πιο συγκεκριμένα για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» 
απαιτούνται οι κάτωθι μελέτες: 

1. Τοπογραφική 
2. Αρχιτεκτονική 
3. Στατική 
4. Η/Μ 
5. Γεωτεχνική 
6. ΣΑΥ/ΦΑΥ
7. Τεύχη Δημοπράτησης 

Ο κύριος του έργου (Δήμος Κέας) διαθέτει πόρους για τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης του έργου αυτού. Το Αυτοτελές Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος ωστόσο, αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς δεν πληροί τις 
προδιαγραφές επάρκειας, όπως πλήρη στελέχωση και τις ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του 
είδους, της κατηγορίας, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του ζητούμενου έργου με κίνδυνο απένταξης της χρηματοδότησης της 
μελέτης. Για το λόγο αυτό απαιτείται, τόσο λόγω της σκοπιμότητάς του, όσο και λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, η 
υποστήριξη της υπηρεσίας στο ως άνω αναφερόμενο έργο. 

Ως εκ τούτων, ο Δήμος Κέας (κύριος του έργου) συμβάλλεται με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την 
επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για την εκπόνηση  των οριστικών μελετών και για 
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τη συνδρομή στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ». 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση της μελέτης για το έργο με 
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 
Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» για λογαριασμό του  Δήμου Κέας. Για τη χρηματοδότηση των μελετών έχει δεσμευτεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό  οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ 60.7411.0001, ύψους 33.351,00€ και θα δεσμευθεί πίστωση  ύψους 
77.819,00€ στον αντίστοιχο ΚΑΕ του οικ. έτους 2021. 

Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,
στο πλαίσιο της παρούσας, θα εκπονήσει τις κάτωθι μελέτες, όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία: 
1. Τοπογραφική
2. Αρχιτεκτονική 
3. Στατική 
4. Η/Μ 
5. Γεωτεχνική  
6. ΣΑΥ/ΦΑΥ
7. Τεύχη Δημοπράτησης

Παράλληλα, ο «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και την 
εξεύρεση του χρηματοδοτικού εργαλείου για την επόμενη φάση της κατασκευής του έργου, όπως και την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά στη μελέτη για την ανέγερση Νέου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Κέας στη θέση «Τρία Πηγάδια» Ιουλίδας. 

ΑΡΘΡΟ   5   : ΠΡΟ  Ϋ  ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

Ο  προϋπολογισμός  της προγραμματικής  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  εκατόν  έντεκα  χιλιάδων  εκατόν  εβδομήντα  ευρώ
(111.170,00  €),   στο  οποίο  συμπεριλαμβάνεται  ο  Φ.Π.Α.   που  αναλογεί, και  αναλύεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι,  που  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την ωρίμανση των μελετών έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ 60.7411.0001.

Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι: 

 Α΄ Στάδιο: 30% του συνολικού προϋπολογισμού 

 Β΄ Στάδιο: 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 Γ΄ Στάδιο: 10% του συνολικού προϋπολογισμού

  Δ΄ Στάδιο: 10% του συνολικού προϋπολογισμού

Κάθε αύξηση του κόστους  των επιμέρους  εργασιών ή της  συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή των συμφωνητικών με τους
μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 6 :    ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

1. Οι μελέτες θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.
2.   Σε περίπτωση μη τήρησης  ή πλημμελούς  τήρησης  από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την
ανωτέρω  ανάθεση,  δεν  δημιουργείται  οποιαδήποτε  υποχρέωση  ή  οποιαδήποτε  αξίωση  σε  βάρος  του  Δήμου  Κέας  για  τη
χρηματοδότηση του έργου.
3. Ο Δήμος Κέας δεν ευθύνεται έναντι  άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις από τον Φορέα Υλοποίησης.

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης, ο Δήμος Κέας  αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η
εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες. Στο χρονικό αυτό
διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης μέχρι την οριστική παραλαβή της. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1)
επιπλέον έτος με συμφωνία των συμβαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν
ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής
σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

4. Η μελέτη θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι: 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων 

i. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες 

ii. Αρχιτεκτονική προμελέτη 

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 

i. Αρχιτεκτονική Μελέτη

ii. Στατική Μελέτη 

iii. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

iv. Φυτοτεχνική Μελέτη  

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

i. Τεύχη Δημοπράτησης 

ii. Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας & Υγείας – Φακέλου Ασφαλείας & Υγείας 

ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου 

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι: 
 Α΄ Στάδιο: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή 
 Β΄ Στάδιο: Δύο(2) έως τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή
 Γ΄ Στάδιο: Τρείς  (3) μήνες έως έξι (6) από την υπογραφή
 Δ΄ Στάδιο: Έξι (6) μήνες έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α.   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
1. Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης. 
2. Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης. 
3. Να υποστηρίξει  το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας  στην εξασφάλιση των

αδειοδοτήσεων, εγκρίσεων από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες, σε περίπτωση που χρειαστεί. 
4. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση στους αντισυμβαλλόμενους και στους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς, όποτε αυτό

του ζητηθεί. 
5. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
6. Να διαθέτει  για  το  σκοπό αυτό  το  αναγκαίο  προσωπικό   προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  αρτιότητα  για  την  ομαλή

υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 
7. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα

γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των μελετών. 
8. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των μελετών.
9. Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10. 
10. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
11. Να αποστέλλει στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας  κάθε πιστοποίηση δαπάνης και

λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από
το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

12. Την εν γένει συνεχή ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας  για όλα τα
στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών.

Β.   Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει:
13. Να  παρέχει  όλα  τα  διαθέσιμα  στοιχεία  και  να  διευκολύνει  με  κάθε  τρόπο  το  επιστημονικό  προσωπικό  που  θα

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης. 
14. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 10. 
15. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας. 

ΆΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση
της εκπόνησης της μελέτης.

Ο Δήμος Κέας είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.,
σχετιζομένων, είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.  

30



Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή
και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης  και την από αυτόν απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία
(3) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) στελέχη Δήμου Κέας  με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κέας,  β) ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας. 
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  παρακολουθεί  την  πορεία  υλοποίησης  της  προγραμματικής  σύμβασης  σύμφωνα  με  τους  όρους  αυτής  και  την  τήρηση  του
χρονοδιαγράμματος  και  ενημερώνεται  για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης  που έχει  εγκριθεί  αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης.
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης. 

4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα
πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία
συνεδρίασης.

5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

6 Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος Δήμου Κέας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία
πέμπτα του συνόλου των μελών της.  Η Επιτροπή αποφασίζει  νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
παρόντων μελών της 

7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ
Α.Ε.Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη
ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση
των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
1.  Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το
δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη
σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία
δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας  σύμβασης,  επιλύεται  από  τα  αρμόδια  Δικαστήρια  των
Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο
υπογράφεται  σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ
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1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 1.600,00 € 6 96.00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 €

2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 432.,74€ 6 25,96€ 458,70€ 2,00 4,00 1,00 917,41€ 1.834,82€ 458,70€ 3.210,93 €

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 €

4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.600,00 € 6 96,00 € 1.696,00 € 2,00 4,00 1,00 3.392,00 € 6.784,00 € 1.696,00 € 11.872,00 €

5 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00 € 6 102,00 € 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 €
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6 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.700,00€ 6 102,00€ 1.802,00€ 2,00 4,00 1,00 3.604,00 € 7.208,00 € 1.802,00€ 12.614,00 €

7
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1.500,00 € 6 90,00 € 1.590,00 € 2,00 4,00 1,00 3.180,00 € 6.360,00 € 1.590,00 € 11.130,00 €

8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1.950,00 € 6 117,00 € 2.067,00 € 2,00 4,00 1,00 4.134,00 € 8.268,00 € 2.067,00 € 14.469,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 12.082,74 €  6   12.807.70€ 2 4 1 25.615,41 € 51.230,82€ 12.807,70€ 89.653,93 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Κατηγορίες εργασιών Ποσοστό Κόστος

1 Οργάνωση/Σχεδιασμός 28,57% 25.615,41€

2  Τεχνική Ωρίμανση 57,14% 51.230,82€

3  Σχεδιασμός Υλοποίησης 14,29% 12.807,70€

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 89.653,93€

  ΦΠΑ 24,00% 21.516,94€

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   111.170,87€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΗΝΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8

 ΣΤΑΔΙΟ Α΄: i) Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες ii)
Αρχιτεκτονική  προμελέτη 

x x    

ΣΤΑΔΙΟ Β’ : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών 
i. Αρχιτεκτονική Μελέτη 

ii.Στατική Μελέτη
iii.Η/Μ Μελέτη 

iv.Γεωτεχνική  Μελέτη
v.Τοπογραφική Μελέτη  

   x x

x

ΣΤΑΔΙΟ Γ΄: ΩΡΙΜΑΝΣΗ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
i.  ΣΑΥ/ΦΑΥ
ii.Τεύχη Μελέτης Δημοπράτησης   

    x

x x x

ΣΤΑΔΙΟ Δ΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ X               

 

X

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 18/2021
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ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, για το οικ.έτος 2021.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Βάσει  της παρ.  1  του άρθρου 65 του Ν.  3852/10 περί  αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου,  ορίζεται  ότι  το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), απαιτείται η εκ νέου συγκρότηση επιτροπών (γνωμοδοτικών
οργάνων) για το υπόλοιπο του έτους 2020 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221 του  Ν.4412/2016  «Όργανα  διενέργειας  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»  και
ειδικότερα την παρ. 11 περίπτωση α,  ορίζεται ότι :

Για  την  εξέταση  των  προβλεπόμενων  ενστάσεων  και  προσφυγών  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,
συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι
διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη
διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

Με την παράγραφο 1 περίπτωση (η) του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής»
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι : «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα
για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη
οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων …….» 
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Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο
αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με
τα ανωτέρω»
Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων
στις  αναθέτουσες  αρχές,  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου»
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των
συλλογικών  οργάνων του παρόντος  άρθρου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορεί  να  διενεργούν  κλήρωση κατά τις  διατάξεις  του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)» 
Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση. 

Για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 κρίνεται σκόπιμη η μεικτή τριμελής ή πενταμελής σύνθεση αυτής, ήτοι αποτελούμενη
από  υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης
κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ. 534/18.02.2021
έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε κλήρωση τριμελούς
επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών
για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016. 
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Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ. 562/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο
θέτω  υπόψη  σας  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας,  όπως  και  η  με  αριθ.πρωτ.  537/18.02.2021 “Λίστα
Υπάλληλων” .

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 562/19.02.2021 πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής μηχ/των έργου
Τακτικό Μέλος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για
τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους: 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής μηχ/των έργου
Τακτικό Μέλος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές, που υποβάλλονται
ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της  Προϊσταμένης  Αρχής  και  διαβίβαση  αυτής  προς  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,
προκειμένου να λάβει τη σχετική απόφαση.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Την με αριθμ.πρωτ. 534/18.02.2021 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 537/18.02.2021 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  562/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως,  που υπογράφεται  από τους τρεις  υπαλλήλους  του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, που διενήργησαν την κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τριμελή επιτροπή εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016, αποτελούμενη από τους :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής μηχ/των έργου
Τακτικό Μέλος Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης υδραυλικός
Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής μηχ/των έργου.

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Εξέταση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 ενστάσεις 

και προσφυγές, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής και διαβίβαση αυτής προς το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, προκειμένου να λάβει τη 
σχετική απόφαση.

 Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του  οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 19/2021
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ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυ-
τών, για το οικ.έτος 2021.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.  138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η
Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή
Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής
διαδικασίας.

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  απαιτείται  η  συγκρότηση  επιτροπών  (γνωμοδοτικών
οργάνων) για το έτος 2020 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
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β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστική  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι : «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα
για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη
οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο». 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο
αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με
τα ανωτέρω»

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων
στις  αναθέτουσες  αρχές,  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των
συλλογικών  οργάνων του παρόντος  άρθρου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορεί να  διενεργούν  κλήρωση κατά  τις  διατάξεις  του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)» 
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Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση. 

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ.49 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 ορίζεται ότι «Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)». 

Σύμφωνα  με  την  περ.  στ  της  παρ.49  του  άρθρου  22  του  Ν.4441/16 ορίζεται  ότι  «Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της  παρούσας
παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το
διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.» 

Για τη συγκρότηση της  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών για  το  έτος  2021 κρίνεται  σκόπιμη  η  τριμελής  σύνθεση  αυτής,  ήτοι  αποτελούμενη  από
υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης
κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ. 538/18.02.2021
έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε κλήρωση για την
ανάδειξη  των  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών
Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”. 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.  563/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο
θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 540/18.02.2021 “Λίστα Υπάλληλων”.
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Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 563/19.02.2021 πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Τακτικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς  “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών  Υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Τακτικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας θα

διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 22 (περ. ε και στ) 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Την με αριθμ.πρωτ. 538/18.02.2021 αναρτηθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 540/18.02.2021 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  563/18.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως,  που υπογράφεται  από τους τρεις  υπαλλήλους  του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που διενήργησαν την κλήρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης  προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,
για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Τακτικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Τακτικό Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών 
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Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Ιωάννης Αναγνώσταρος  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Λεωνίδας Περδικάρης ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας θα

διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 20/2021
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ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυ-
τών, για το οικ.έτος 2021.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να
συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. 

Παράλληλα  κατά  πάγια  νομολογία  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  (πράξ.  Κλ.  Προλ.  Ελ.  VII  Τμ.  138/2014,  191,  75/2013  κ.α.)  η
Οικονομική Επιτροπή σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υποκαθιστά ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή
Διαγωνισμού, ασκώντας η ίδια τις αρμοδιότητες της τελευταίας, διότι, κατ΄ αυτό τον τρόπο, το ίδιο όργανο, ήτοι η Οικονομική
Επιτροπή, θα ασκούσε ταυτόχρονα τόσο γνωμοδοτική όσο και αποφασιστική αρμοδιότητα στο πλαίσιο της ίδιας διαγωνιστικής
διαδικασίας.

Μετά την έκδοση και έναρξη ισχύος του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  (Προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  απαιτείται  η  συγκρότηση  επιτροπών  (γνωμοδοτικών
οργάνων) για το έτος 2020 βάσει των οριζομένων στο άρθρο 221 αυτού. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
ορίζεται ότι:

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
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β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστική  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,
διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα
για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη
οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο». 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο
αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με
τα ανωτέρω»

Παράλληλα με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι: «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων
στις  αναθέτουσες  αρχές,  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2690/1999  «Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου»

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι «Για την επιλογή των μελών των
συλλογικών  οργάνων του παρόντος  άρθρου,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορεί να  διενεργούν  κλήρωση κατά  τις  διατάξεις  του
άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226)» 
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Συνεπώς, πλέον δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική η διαδικασία ανάδειξης των μελών μετά από κλήρωση. 

Σύμφωνα με την περ. ε της παρ.49 του άρθρου 22 του Ν.4441/16 ορίζεται ότι «Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό
όργανο (Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)». 

Σύμφωνα  με  την  περ.  στ  της  παρ.49  του  άρθρου  22  του  Ν.4441/16 ορίζεται  ότι  «Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της  παρούσας
παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το
διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.» 

Για τη συγκρότηση της  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος  2021 κρίνεται  σκόπιμη η τριμελής σύνθεση αυτής,  ήτοι  αποτελούμενη από
υπαλλήλους.

Για την επιλογή των μελών του εν λόγω οργάνου, με στόχο τη διατύπωση εμπεριστατωμένης, τεχνικά άρτιας και αμερόληπτης
κρίσης καθώς και τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, λήφθηκε υπ’ όψιν το γεγονός ότι διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις, καθώς και τη σχετική εμπειρία για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους
ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου. 

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ. 541/18.02.2021
έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα και διενήργησε κλήρωση για την
ανάδειξη  των  μελών  (τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών
Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”. 

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.  564/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο
θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 543/18.02.2021 “Λίστα Υπάλληλων”.
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Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 564/19.02.2021 πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Τακτικό Μέλος Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Φανή - Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα τη συγκρότηση τριμελούς “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Τακτικό Μέλος Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Φανή - Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών,
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας θα

διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση καθώς και 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 221 
 Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα αυτές του άρθρου 22 (περ. ε και στ) 
 Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 και ειδικότερα αυτές της παρ. 2 του  άρθρου 13
 Την με αριθμ.πρωτ. 541/18.02.2021 αναρτηθείσα σχετική ανακοίνωση κλήρωσης
 Την με αριθμ. πρωτ. 543/18.02.2021 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
 Το  με αριθ.πρωτ.  564/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως,  που υπογράφεται  από τους τρεις  υπαλλήλους  του Αυτοτελούς

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών που διενήργησαν την κλήρωση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί τριμελή “Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,
για το οικ.έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016”, αποτελούμενη από τους : 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Τακτικό Μέλος Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Αναπληρωτής

Προέδρου

Φανή - Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Θεόδωρος Βρεττός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
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Αναπληρωτής

Τακτικού Μέλους

Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.

Η εν λόγω επιτροπή θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 Διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
 Αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
 Έλεγχο καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας

σύμβασης,
 Έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών,
 Στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας θα

διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
 Εισήγηση για 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,
 Γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του
έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του
οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 21/2021
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Θέμα 10ο: Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλα-
κτικών) έτους 2021.

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

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

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

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

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ. πρωτ. 544/18-02-
2021 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών
και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2021” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαί-
νονται  στο  με  αριθ.πρωτ.   565/19.02.2021 Πρακτικό  Κληρώσεως,  το  οποίο  θέτω  υπόψη  σας,  όπως  και  η  με  αριθ.πρωτ.
546/18.02.2021 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.   565/19.02.2021  Πρακτικό Κληρώσεως, το
οποίο θέτω υπόψη σας.
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Σύμφωνα με αυτό:

Τριμελής επιτροπή συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Προέδρου
2 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ  Εργάτης  Καθαριότητας-

Αναπληρωματικό Μέλος
3 Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών

Αναπληρωματικό Μέλος

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

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

Συγκροτεί : Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση των επισκευαστικών
εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), για το έτος 2021 αποτελούμενη από :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Προέδρου
2 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ  Εργάτης  Καθαριότητας-

Αναπληρωματικό Μέλος
3 Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών

Αναπληρωματικό Μέλος

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 22/2021
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Θέμα 11ο:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2021.

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

 Θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μόνο θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που αφορούν την επι-
σκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2021. 

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

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

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ.πρωτ. 547/18-02-
2021 έγγραφό του, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στο Δημαρχείο Κέας και διενήργησε  κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτι-
κών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την “Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν την
επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2021” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλ-
λήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με αριθ.πρωτ.  567/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως
και η με αριθ.πρωτ. 549/18.02.2021 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται  στο με αριθ.πρωτ.  567/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως,  το
οποίο θέτω υπόψη σας.

Σύμφωνα με αυτό :
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Τριμελής επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2021.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος  Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Χρήστος  Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
3 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ   Λογιστικού   -   Οικονομικού

Αναπληρωματικό μέλος
2 Δήμητρα  Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωματικό μέλος

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρη-
ση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2021 και σε συνέχεια της ανάθεσης των επισκευαστικών εργασιών και της
αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Συγκροτεί:

Τριμελής επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μη-
χανημάτων του Δήμου, έτους 2021.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Λεονάρδος  Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Χρήστος  Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Κωνσταντίνος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Προέδρου
3 Αθηνά  Μορφωνιού ΤΕ   Λογιστικού   -   Οικονομικού

Αναπληρωματικό μέλος
2 Δήμητρα  Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωματικό μέλος

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 23/2021

61



ΘΕΜΑ 12ο  :  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 20  21  
βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 12 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :

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

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

σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστική  διαδικασίας  με  διαπραγμάτευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

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

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του

συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και
η)  γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και  προσφυγές  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της

αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΑΡ.
38 ΤΟΥ ΑΡΘ. 107 ΤΟΥ Ν. 4497/17, ΦΕΚ-171 Α/13-11-17)  [………..]

11.Στις  δημόσιες  συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών,  πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1,
ισχύουν και τα ακόλουθα:  [………..]

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

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

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

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

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

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

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ. πρωτ. 550/18-02-
2021 έγγραφό  του,  το  οποίο  τοιχοκολλήθηκε  στο  Δημαρχείο  Κέας  και  διενήργησε   κλήρωση  για  την  ανάδειξη  των  μελών
(τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται
στο με αριθ.πρωτ.  568/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και η με αριθ.πρωτ. 552/18.02.2021
“Λίστα Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 568/19.02.2021  πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων - 

Πρόεδρος
Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού – 

Τακτικό Μέλος
Μέλος Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου-

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

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Κωνσταντίνος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωματικό Μέλος

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του
3. Την με αριθμ.πρωτ. 550/18.02.2021 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 552/18.02.2021 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
5. Το με αριθ.πρωτ. 568/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους, που διενήργησαν

την κλήρωση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συγκροτεί την “Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2021” βάσει
του Ν. 4412/2016 από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής:
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Μαριάννα Μωραΐτη ΠΕ Γεωπόνων - Πρόεδρος
Μέλος Αθηνά Μορφωνιού ΤΕ Λογιστικού-Οικονομικού – Τακτικό Μέλος
Μέλος Λεονάρδος Κοζαδίνος ΔΕ Οδηγός απορριμματοφόρου-Τακτικό Μέλος

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

Αναπληρωτής Προέδρου
Μέλος Κωνσταντίνος Μορφωνιός  ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωματικό Μέλος
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωματικό Μέλος

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Μαριάννα Μωραΐτη, ΠΕ Γεωπόνων.

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

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.
Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 24/2021
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ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2021 βάσει του Ν. 4412/2016. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

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

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

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

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

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

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κλήρωσης με το με αριθμ. πρωτ. 553/18-02-
2021 έγγραφό  του,  το  οποίο  τοιχοκολλήθηκε  στο  Δημαρχείο  Κέας  και  διενήργησε   κλήρωση  για  την  ανάδειξη  των  μελών
(τακτικών  και  αναπληρωματικών),  που  θα  συγκροτήσουν  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  αντικειμένου
δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021” βάσει του Ν. 4412/2016. Τα ονόματα των υπαλλήλων που
κληρώθηκαν εμφαίνονται στο με  αριθ.πρωτ.  569/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας, όπως και η με
αριθ.πρωτ. 555/18.02.2021 “Λίστα Υπάλληλων”.

Τα ονόματα των υπαλλήλων  που κληρώθηκαν σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. 569/19.02.2021 πρακτικό είναι :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικός Μηχανικών - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Φανή - Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ - Αναπληρωτής Προέδρου
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός  - Αναπληρωματικό μέλος
2 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  -

Αναπληρωματικό μέλος
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Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την  Επιτροπή παρακολούθησης και  παραλαβής αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις του
3. Την με αριθμ.πρωτ. 553/18.02.2021 σχετική ανακοίνωση κλήρωσης.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 555/18.02.2021 λίστα των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
5. Το με αριθ.πρωτ. 569/19.02.2021 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους, που διενήργησαν

την κλήρωση.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συγκροτεί  την  “Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  αντικειμένου  δημοσίων  συμβάσεων  παροχής  γενικών
υπηρεσιών για το έτος 2021” βάσει του Ν. 4412/2016 από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 Φανή - Άννα Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3 Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
1 Βασιλική  Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ - Αναπληρωτής Προέδρου
3 Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός  - Αναπληρωματικό μέλος
2 Ιωάννης Αναγνώσταρος ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας -

Αναπληρωματικό μέλος
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

2. Η  Επιτροπή είναι  αρμόδια για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης  παροχής  γενικών
υπηρεσιών.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2021
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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    
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	Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και απονεμήθηκε στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, χωρίς να απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό συμβούλιο).
	Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή, που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών.

