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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11ης/14.05.2021
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή  14 Μαΐου 2021  και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 1900/10.05.2021 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 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 14ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1900/10.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.   [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και  Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας  και  Διάθεσης  Λυμάτων  Δήμου  Κέας”  με  κωδικό  ΟΠΣ  5004058  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, με προσθήκη
νέου υποέργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”, με
συνδικαιούχο το Δήμο Κέας [Εισηγητής : Δήμαρχος, κα Ειρ. Βελισσαροπούλου]

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για
την κάλυψη δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θ Ε Μ Α  4 ο : 3 η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρω-
ση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θ Ε Μ Α  5 ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού δια-
γωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονο-
μικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θ Ε Μ Α  6 ο :  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο
υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω του
χρηματικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του ΥΠ.ΕΣ. - Πρόσκληση ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων,  Γωνιές  Ανακύκλωσης  και  Σταθμοί  Μεταφόρτωσης  Απορριμμάτων»  -  Άξονας
Προτεραιότητας «Περιβάλλον». [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θ Ε Μ Α  7 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο
υλοποίησης  του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  -  Πρόσκληση  ΑΤ03,  στον  Άξονα  Προτε-
ραιότητας : «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και
αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».  [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία κλιμακίου
ιατρών στο πλαίσιο της εκστρατείας  προσυμπτωματικού ελέγχου, ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης
“Υποστηρίζουμε τη ζωή – Ανοιχτή αγκαλιά”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  από  υπόλογο  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
(αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας). [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 10ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή εξόδων που απαι-
τούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 11ο : Απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 12ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια κε-
ράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς την Δευτέρα
10.05.2021 στην περιοχή Κορησσία Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγω-
νισμού  για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ)  ΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ”. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης για τροποποίηση της πράξης  “Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκατα-
στάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5004058 στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,
με προσθήκη νέου υποέργου “Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησ-
σίας Δήμου Κέας”, με συνδικαιούχο το Δήμο Κέας. 

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

«Με  το  υπ’ αριθ.  πρωτ.  οικ  1410/16-4-2021  έγγραφό  της,  η  Ειδική  Υπηρεσία   Διαχείρισης
αναφέρει ότι σύμφωνα με :
α) το από 9-4-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΘΥ,
β) το από 20-2-2020 πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Καθοδήγησης του Εθνικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου Λυμάτων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας,
γ) το άρθρο 96 του Ν. 4685/2020
δ) την οδηγία 91/271/ΕΟΚ
ε) την ΚΥΑ 5675/400/1997,
η δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική
γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, καθίσταται επιλέξιμη
και ως εκ τούτου δύναται να χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλα
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Στις περιπτώσεις αυτές η δαπάνη κατασκευής
δεν βαρύνει  τους ιδιοκτήτες των συνδεόμενων ή των μελλόντων να συνδεθούν με το δίκτυο
αποχέτευσης ακινήτων.

Οι  σχετικές  δαπάνες  κατασκευής  της  εξωτερικής  διακλάδωσης  είναι  επιλέξιμες  για
συγχρηματοδότηση, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από το δικαιούχο ή τον Κύριο του Έργου και
έχουν  πληρωθεί  μετά  τις  7/5/2020,  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  Νόμου  σε  ΦΕΚ.  Η  βασική
προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση η εν λόγω δαπάνη είναι η εξασφάλιση
μη διπλής χρηματοδότησης  και από άλλη πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της
μη χρηματοδότησης της δαπάνης από τους συνδεόμενους στο δίκτυο ιδιοκτήτες.

Λαμβανομένου  υπόψη  τα  παραπάνω  καθώς  και  ότι  ο  Δήμος,  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
906/07.03.2019   σύμβαση  εκτελεί  το  έργο  “Κατασκευή  ιδιωτικών  συνδέσεων  δικτύου
αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”,  που αφορά στην κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων
(παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων) στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Κορησσίας
του Δήμου Κέας που κατασκευάζεται προκειμένου να καταστεί λειτουργικό και το βασικό έργο
αποχέτευσης  ακαθάρτων,  όπως άλλωστε προβλέπεται  και  στο  σύμφωνο αποδοχής  όρων που
συνοδεύει  την  απόφαση  ένταξης  της  πράξης  “Δίκτυα  αποχέτευσης  και  Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5004058 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα  “Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον,  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  2014-2020,  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε την  μη  χρέωση  στους  εν  λόγω  ιδιοκτήτες  της  δαπάνης
διακλάδωσης προκειμένου  να  εξασφαλίσουμε  την  μη  διπλή  χρηματοδότηση  του  έργου
“Κατασκευή  ιδιωτικών  συνδέσεων  δικτύου  αποχέτευσης  Κορησσίας  Δήμου  Κέας”,  για  να
καταστεί επιλέξιμη η δαπάνη του για  συγχρηματοδότηση.
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Με την παρούσα καλούμαστε να αποφασίσουμε για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της 
πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου 
Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5004058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, με προσθήκη νέου υποέργου “Κατασκευή 
ιδιωτικών συνδέσεων δικτύου αποχέτευσης Κορησσίας Δήμου Κέας”, με συνδικαιούχο το Δήμο 
Κέας, εφόσον πληρούνται οι κανόνες επιλεξιμότητας της δαπάνης του για  συγχρηματοδότηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υποβολή  αιτήματος  τροποποίησης  της  πράξης  “Δίκτυα  αποχέτευσης  και
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας” με κωδικό ΟΠΣ 5004058 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020,  με  προσθήκη  νέου  υποέργου  “Κατασκευή  ιδιωτικών  συνδέσεων  δικτύου  αποχέτευσης
Κορησσίας Δήμου Κέας”, με συνδικαιούχο το Δήμο Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 66/2021
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ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής για την κάλυψη δαπανών σύνδεσης στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 37/2021 (ΑΔΑ: 6Η4ΡΩΕΔ-ΖΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.030,50 € (2.020,50 € για ΔΕΔΔΗΕ  και
ποσού 10,00 € για την προμήθεια τράπεζας), στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη
Πορίχη - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου, προκειμένου να πληρωθούν δαπάνες  σύνδεσης στο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.       Αναλυτικά :

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.5205/26-9-16 αίτησης του κ. ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ ΚΟΣΜΑ και της υπ΄αριθμ.
215/2017 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70033/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029907 ΦΟΠ στην
περιοχή Άγ.Λουκάς/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ
24%).

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.5799/6-9-11 αίτησης του κ. Αντωνιάδη και της υπ΄αριθμ. 140/2012
απόφασης  Δ.Σ.  η  ΔΕΔΔΗΕ  με  το  υπ΄αριθ.πρωτ.  70032/08-01-2021  έγγραφό  της,  μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029906 ΦΟΠ στην
περιοχή Χαβουνά/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ
24%).

Κατόπιν  της  με  αριθμ.πρωτ.5704/6-11-15  αίτησης  του  κ.  Πορίχη  Νικολάου  και  της  υπ΄αριθμ.
233/2015 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70030/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029905 ΦΟΠ στην
περιοχή Άγιος Σέρρης/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν της με αριθμ.πρωτ.3766/18-09-17 αίτησης της κ. Τσιτσικά Ευφροσύνης και της υπ΄αριθμ.
215/2017 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70034/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029904 ΦΟΠ στην
περιοχή  Αγία  Άννα  Πύργος/Ιουλίς  Κέας,  το  οποίο  ανέρχεται  στο  ποσό  των  336,75  €
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν της από 31-01-13 αίτησης της κ. Σκαμάγκα Άννας και της υπ΄αριθμ. 4/2015 απόφασης
Δ.Σ. η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70035/08-01-2021 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος
για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029903 ΦΟΠ στην περιοχή Χάλαρα/Ιουλίς
Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Κατόπιν  της με αριθμ.πρωτ.  7617/19-12-11 των κ.κ.Κορασίδη και  Δεμένεγα και  της υπ΄αριθμ.
140/2012 απόφασης Δ.Σ.  η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ΄αριθ.πρωτ. 70031/08-01-2021 έγγραφό της, μας
γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος με αριθμό 50029902 ΦΟΠ στην
περιοχή Μεσολίβαδο/Ιουλίς Κέας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 336,75 € (περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 24%).
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Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 323/08-04-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 9η του μηνός Απριλίου του έτους 2021.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.024,10 € (δαπάνη προς ΔΕΔΔΗΕ 2.020,50 € &
προμήθεια τράπεζας 3,60 €), το ποσό δε των 6,40 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο
του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ.  37/2021 (ΑΔΑ: 6Η4ΡΩΕΔ-ΖΤΑ) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.030,50 € στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη
Πορίχη - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος
4. Το υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ 2/13.05.2021 γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  323/08-04-2021  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κέας κ.Ιωάννη Πορίχη -  ΔΕ
Χειριστή μηχ/των έργου, με συνολικό ύψος δαπάνης  2.024,10 € (δαπάνη προς ΔΕΔΔΗΕ 2.020,50
€ & προμήθεια τράπεζας 3,60 €). Το ποσό δε των 6,40 € που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο
ταμείο  του  Δήμου, με  το  υπ΄  αριθμ.  ΑΠΥ 2/13.05.2021 γραμμάτιο  επιστροφής υπολόγου και
απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 67/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : 3η παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης “Αποκατάσταση κερκίδων και επί
στρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Δήμου Κέας”.

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

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

Σημείωση : Τροποποίηση σύμβασης είναι και η παράταση χρόνου αυτής.

   A. Ιστορικό του έργου   
Με την υπ΄ αριθμ. 166/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας (ΑΔΑ: 7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ),
έγινε  αποδοχή  και  έγκριση  της  μελέτης  του  έργου  του  θέματος,  προϋπολογισμού  δαπάνης
#99.000,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
του έργου με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016. 
Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, με την  υπ΄ αριθμ.297/2018 Απόφαση (ΑΔΑ:
7ΝΖΨΩΕΔ-ΩΦΘ) ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθόρισε τους όρους της διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016. 
Η  Διακήρυξη  του  έργου  δημοσιεύθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  στις  12–02–2019  και  έλαβε  αριθμό
διαδικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ : 19PROC004451280. 
Με την  υπ΄ αριθμ.129/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Κέας (ΑΔΑ: 682ΒΩΕΔ-54Δ),
εγκρίθηκε το από 10–09–2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοπρασίας, από την
οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο Εργολήπτης Δημοσίων Έργων κ.  Προμηθέας Παπαπάνος,  που
προσέφερε  #77.685,81#  Ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%),  ήτοι  προσφερόμενη  μέση
έκπτωση 21,53%. 
Το συμφωνητικό του έργου, ποσού #77.685,81# ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. (24%), υπογράφηκε στις 23–01–
2020 (ΑΔΑΜ: 19SYMV004725047),  με αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα
(150) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή έως 21–06–2020.

Με την υπ’αρίθμ. 98/2020 Απόφαση  οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέας εγκρίθηκε η χορήγη-
ση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 18-11-2020, ενώ με
την 208/2020 Απόφαση  οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση της προθεσμίας περαί-
ωσης των εργασιών του έργου έως 18-03-2021.

Με αίτησή της  προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας,  την  16/03/2021,  ο  ανάδοχος
κ.Προμηθέας Παπαπάνος Ε.Δ.Ε., ζήτησε την χρονική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργα-
σιών του έργου “Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησ-
σία Δήμου Κέας” κατά τριάντα ημέρες (30), ήτοι  μέχρι 18/04/2021, επικαλούμενος:
  
– Τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID 19 και ειδικότερα λόγω καθολικής απαγόρευσης που βρίσκεται σε ισχύ.
– Την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.
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Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με το με αριθμ.πρωτ 48573/1602/28.04.2021 έγγρα-

φό της, στο οποίο επισυνάπτεται και η εισήγηση του αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνι-
κής  Υποστήριξης  Μικρών  Δήμων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  Κυκλάδων  κατέθεσε  τις  εξής
απόψεις: 
«…Η παρούσα εργολαβία αφορά την αποκατάσταση κερκιδών και επίστρωση δαπέδου γηπέδου
μπάσκετ  στην  Κορησσία  Ν.  Κέας,  βάσει  σύγχρονων  κατασκευαστικών  και  τεχνικών
προδιαγραφών.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή
της εγκεκριμένης Μελέτης του έργου, και συνοπτικά περιλαμβάνουν:
-Αποκατάσταση – νέα διαμόρφωση των υφιστάμενων κερκίδων
-Κατασκευή νότιου  τμήματος της περίφραξης
-Κατασκευή κύριας εισόδου
-Επίστρωση δαπέδου και διαγράμμιση του
-Τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού, προβολέων led και ηλεκτρικού πίνακα
-Διαμόρφωση πεζοδρομίου κατά μήκος της νότιας πλευράς του γηπέδου επί της οδού Κορησσίας-
Βουρκαρίου
-Κατασκευή δικτύου συλλογής ομβρίων κατά μήκος του πεζοδρομίου με φρεάτια και σχάρες
Κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου διαμορφώθηκαν εξαιρετικά απρόβλεπτες και ιδιαίτερες
συνθήκες στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης της πανδημίας
του κορωνοϊού στη χώρα μας.
Τα  επιβληθέντα  μέτρα  και  οι  ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της
διασποράς του κορωνοϊου Covid-19, και ιδίως η σταδιακή επιβολή σημαντικών περιορισμών στην
κυκλοφορία  και  μετακίνηση  των  πολιτικών  σε  ολόκληρη  την  επικράτεια,  κατέστησαν  από
ιδιαιτέρως δυσχερή έως αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών από τους Ανάδοχους έργων στα
νησιά των Κυκλάδων, αλλά και την επίβλεψη αυτών από την Δ.Τ.Ε.Κ.
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπ’ όψη:
 Των  δυσχερειών  που  προέκυψαν  από  την  χρηματοδότηση  του  έργου  από  το  Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού, με συνέπεια  να υπάρξει καθυστέρηση στην πληρωμή του 1ου

λογαριασμού,  παρά  το  γεγονός  ότι  είχε  εγκριθεί  από  την  Υπηρεσία  μας  το  με  αρ.πρωτ.
144470/3961 από τις 18-12-2020.

 Την εκτίμηση μας ότι το σύνολο  των εναπομενουσών εργασιών αφορούν τον υπό διαδικασία
εγκρίσεων 1ου ΑΠΕ του έργου.

 Την  άποψη  της  Υπηρεσίας  μας  ότι  η  χορήγηση  της  παράτασης  κρίνεται  σκόπιμη  για  το
συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου

 Το εμπρόθεσμο της αίτησης..»

Ως εκ τούτου εισηγήθηκε τη χορήγηση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργα-
σιών του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κο-
ρησσία Ν. Κέας», Αναδόχου: κ. Προμηθέα Παπαπάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά ενενήντα
(90) ημέρες, δηλαδή έως 18–06–2021.

Κατόπιν τούτων, προτείνεται στην Οικονομική επιτροπή όπως εγκρίνει τη χορήγηση 3ης πα-
ράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση κερκίδων και επί-
στρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας»,  Αναδόχου:  κ. Προμηθέα Παπα-
πάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως 18–06–2021.



11ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαΐου 2021

Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση  3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«Αποκατάσταση κερκίδων και επίστρωση δαπέδου γηπέδου μπάσκετ στην Κορησσία Ν. Κέας»,
Αναδόχου: κ. Προμηθέα Παπαπάνου, Ε.Δ.Ε. «με αναθεώρηση» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλα-
δή έως 18–06–2021.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 68/2021
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ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών,  
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”.

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

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

Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  56/2021 αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού

διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  οικοδομικών  υλικών”  για  τις  ανάγκες  της  τεχνικής

υπηρεσίας του Δήμου Κέας, εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη  1663/26.04.2021 του

διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC008529169.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Α/Α Στοιχεία Οικονομικού Φορέα Ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς

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

Αρ. πρωτ: 1872/10-05-2021

Την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου  221 παρ.1  του Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν 21/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνέταξε το με  αριθμ. 1911/11.05.2021  πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών-
οικονομικών προσφορών ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.:1911/11-05-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την

“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” 
της

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

Στην Ιουλίδα Κέας την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στον Δήμο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που
κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  προμήθειας  για  την
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“Προμήθεια  Οικοδομικών  Υλικών” (Αριθμ.  Διακήρυξης 1663/26.04.2021),  η  οποία
αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC008529169.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

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

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  η
10/05/2021  και  ώρα  14:30 και  η  ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  η   11η
Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30.

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

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

Αρ.πρωτ: 1872/10-05-2021

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

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

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

2Β. Εν συνεχεία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Τεχνική προσφορά» ο οποίος περιέχει τα
όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης:

Υπεύθυνη  δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (Α΄75),  στην  οποία  ο

προσφέρων δηλώνει ότι : 

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

προδιαγραφές της διακήρυξης.

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

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

τις αρμόδιας υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

Όπου απαιτούνται πιστοποιητικά για την καταλληλότητα της χρήσης των υλικών, εκτός από
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αυτά  που  χορηγούνται  από  εργαστήρια  αρμόδιου  κρατικού  φορέα  ή  άλλων  εργαστηρίων

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

από αναγνωρισμένα εργαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

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

Δήμο και καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα της προμήθειας.

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

1 ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε Αρ. πρωτ: 1872/10-05-2021

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

5. Τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποσφράγισαν  τον  φάκελο «Οικονομική  Προσφορά»  της
εταιρείας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε όπου εμπεριέχετο συμπληρωμένο το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στη διακήρυξη. 

6. Συγκεκριμένα,  η  οικονομική  προσφορά  που  υποβλήθηκε  από  την  εταιρεία  ΚΕΑ
ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε, είναι η εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Υλικό
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Αξία άνευ
ΦΠΑ

Προσφερόμενη
τιμή μονάδος

Προσφερόμενη
αξία άνευ ΦΠΑ

Άμμος Κυβικό 200 19,50€ 4.100,00€ 19,50€ 3.900,00€
Χαλίκι Κυβικό 200 20,50€ 4.100,00€ 19,50€ 3.900,00€
Πλέγμα Τεμάχιο 190 11,00€ 2.090,00€ 12,00€ 2.280,00€
Ασβέστης Σακί 200 1,60€ 320,00€ 1,30€ 260,00€
Τσιμέντο 
μαύρο

Σακί 50kg 860 6,50€ 5.590,00€ 6,20€ 5.332,00€

Σύνολο
(άνευ
ΦΠΑ)

16.200,00€Σύνολο (άνευ 
ΦΠΑ)

15.672,00€

ΦΠΑ 24% 3.888,00€ΦΠΑ 24% 3.761,28€
Σύνολο
(συμπ.
ΦΠΑ)

20.088,00€Σύνολο (συμπ. 
ΦΠΑ)

19.433,28€
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ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

Υλικό
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Αξία άνευ
ΦΠΑ

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδος

Προσφερόμενη 
αξία άνευ ΦΠΑ

Έτοιμο 
Σκυρόδεμα 
C16/20

Κυβικό 500 87,50€ 43.750,00€ 87,00€ 43.500,00€

Σύνολο 
(άνευ 
ΦΠΑ)

43.750,00€ Σύνολο (άνευ 
ΦΠΑ)

43.500,00€

ΦΠΑ 
24%

10.500,00€ ΦΠΑ 24% 10.440,00€

Σύνολο 
(συμπ. 
ΦΠΑ)

54.250,00€ Σύνολο (συμπ. 
ΦΠΑ)

53.940,00€

Η Επιτροπή από τον έλεγχο της Οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα συνάγει τα
εξής:
Στο ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»: η προσφερόμενη τιμή τεμαχίου του πλέγματος
είναι υπερβάλλουσα της προϋπολογισθείσας τιμής μονάδος
Στο ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20»: η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

7. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’αριθ. 1663/26.04.2021 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
-τις υπ'αριθμ.265 - 267/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι  για  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  και  για  σύμβαση  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο  βάσει
τιμής, εκδίδεται μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

1. την ανάδειξη  της εταιρείας   ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε   ως προσωρινό ανάδοχο
για το «ΤΜΗΜΑ 2: ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20» της “Προμήθειας Οικοδομικών
Υλικών”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία:  43.500,00     ευρώ,  
πλέον   10.440,00   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 53.940,00 ευρώ.   

2. τον  αποκλεισμό  της  εταιρείας    ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε   ως  προσωρινό
ανάδοχο για το «ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», γιατί διότι στην οικονομική  της
προσφορά  η  προσφερόμενη  τιμή  τεμαχίου  του  πλέγματος  είναι  υπερβάλλουσα  της
προϋπολογισθείσας τιμής μονάδος.

3. Το άγονο του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 1 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».

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

              Χρήστος Μαρκοπουλιώτης       Λεονάρδος Μορφωνιός            Σοφία Θάνου

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 τους όρους της υπ’αριθ. 1663/26.04.2021Διακήρυξης,
 την υποβληθείσα προσφορά,
 το  υπ’αριθ. 1911/11.05.2021  Πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικών προσφορών-οικονομικών  προσφορών,
 τις υπ'αριθμ. 265-267/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, ,
 τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή
των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 1 & 1, αντίστοιχα

 ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  μόνο
βάσει  τιμής,  εκδίδεται  μία  απόφαση  με  την  οποία  επικυρώνονται  τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας (άρθρο
100 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.18 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017) και του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 στην περίπτωση του
συνοπτικού διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την  έγκριση  του  με  αριθμ.πρωτ. 1911/11.05.2021  πρακτικού  αποσφράγισης  και
αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  -   τεχνικών  προσφορών-οικονομικών  
προσφορών  ,   της επιτροπής διαγωνισμού,

 την ανάδειξη  της εταιρείας   ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε   ως προσωρινό ανάδοχο για
το  «ΤΜΗΜΑ  2:  ΕΤΟΙΜΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  C16/20» της  “Προμήθειας  Οικοδομικών
Υλικών”, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία:  43.500,00     ευρώ,  πλέον  
10.440,00   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 53.940,00 ευρώ.   

 τον αποκλεισμό της  εταιρείας    ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε   ως προσωρινό  ανάδοχο
για το «ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», γιατί διότι στην οικονομική  της προσφορά η
προσφερόμενη τιμή τεμαχίου του πλέγματος είναι υπερβάλλουσα της προϋπολογισθείσας
τιμής μονάδος.
4. Το άγονο του διαγωνισμού ως προς τοΑπο Τμήμα 1 «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».
5. Αποφασίζει την επαναπροκήρυξη του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του διαγωνισμού

με  τους  ίδιους  όρους  που  εγκρίθηκαν  με  την  υπ’  αριθμ.  56/2021  απόφαση   της
Οικονομικής Επιτροπής

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

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 69/2021
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Θ Ε Μ Α  7 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια ειδών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ03, στον Άξονα 
Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης 
ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και 
λυμάτων».  

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

Με την 52/2021 (ΑΔΑ: ΨΝ45ΩΕΔ-44Ω) απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή συγκρότησε Επι-
τροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού των προς υποβολή πράξεων
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ03, στον
Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχεί-
ρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων
και λυμάτων».
Η  εν  λόγω  Επιτροπή  κατόπιν  έρευνας  αγοράς  συνέταξε  με  πρακτικό  της  (αρ.  πρωτ.
1959/13.05.2021) 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.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές αποφάσεις, το πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, τις οικονομικές προσφορές
και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το με ΑΠ 1959/13.05.2021 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρί-
ωση του προϋπολογισμού της προς υποβολή πράξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» - Πρόσκληση ΑΤ03, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με τί-
τλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας  στις  υποδομές  διαχείρισης  υδάτων και  λυμάτων»,  ως  επισυνάπτεται  ως  ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 70/2021
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ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία κλι-
μακίου εθελοντών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο πλαίσιο της εκστρατείας προσυμ-
πτωματικού ελέγχου, ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης “Υποστηρίζουμε τη ζωή – Ανοιχτή 
αγκαλιά”. 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 8ο 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.

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

Οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά», σε συνεργασία με το Δήμο Κέας, διοργα-
νώνουν στην Κέα από το Σάββατο 15 έως και τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 ένα τριήμερο με δωρε-
άν εξετάσεις για παιδιά από βρεφική ηλικία έως 15 ετών.
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Στο Πνευματικό Κέντρο «Στυλιανός Ρέστης», στην Κορησσία, εθελοντές ιατροί και νοσηλευτικό 
προσωπικό του Ε.Σ.Υ. θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Θα υπάρχουν οι εξής ιδιότητες 
ιατρών : Παιδίατρος, Παιδοχειρούργος, Ακτινολόγος, Ορθοπεδικός, Οφθαλμίατρος, Οδοντίατρος, 
Παιδοκαρδιολόγος.

Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  Κ.Α.
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας,
συνολικού ποσού 375,00 € συμπ. ΦΠΑ.     Οι δαπάνες αφορούν στα κάτωθι :

 Έξοδα διατροφής (σάντουιτς) για 17 άτομα  εθελοντές ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό,
κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021 έως του ποσού των 120,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 Έξοδα παροχής ροφημάτων (καφέ - νερό) για 17 άτομα εθελοντές ιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό, κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021 έως του ποσού των 150,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 Έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην ενοικίαση 1 οχήματος με μεικτή ασφάλεια, κόστους
35,00€/ημέρα, κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021, ήτοι συνολικό ποσό 105,00 € (συμπ.
ΦΠΑ)

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 375,00 € συμπ. ΦΠΑ  που αφορά
στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας κλιμακίου εθελοντών ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στο
πλαίσιο της εκστρατείας προσυμπτωματικού ελέγχου, ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης  “Υπο-
στηρίζουμε τη ζωή – Ανοιχτή αγκαλιά”,  για πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων για παιδιά από
βρεφική ηλικία έως 15 ετών από το Σάββατο 15 έως και τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.

Οι  δαπάνες  θα βαρύνουν  τον  Κ.Α.  00.6433.0001  με  τίτλο  “Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά
δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών”, του προϋπολογισμού εξόδων
οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας.

Αναλυτικά :

 Έξοδα διατροφής (σάντουιτς) για 17 άτομα  εθελοντές ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό,
κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021 έως του ποσού των 120,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 Έξοδα παροχής ροφημάτων (καφέ - νερό) για 17 άτομα εθελοντές ιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό, κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021 έως του ποσού των 150,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
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 Έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην ενοικίαση 1 οχήματος με μεικτή ασφάλεια κόστους
35,00€/ημέρα, κατά τις ημέρες 15, 16 & 17/05/2021, ήτοι συνολικό ποσό 105,00 € (συμπ.
ΦΠΑ)

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 71/2021
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ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 2/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΗΙΩΕΔ-ΞΝ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 2.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου του
Δήμου κ.Λεονάρδου Κοζαδίνου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και
συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.  1/08-01-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 8η του μηνός  Ιανουαρίου έτους 2021.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.423,27 € το ποσό δε των 576,73 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και
την απαλλαγή του υπολόγου.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 2/2021 (ΑΔΑ: 9ΟΗΙΩΕΔ-ΞΝ8)  απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  2.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4.  Το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  3/14.05.2021  &  υπ΄αριθμ. ΓΡΥ  2/14.05.2021  γραμμάτιο  επιστροφής
υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  1/08-01-2021  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  2.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  Λεονάρδου
Κοζαδίνου,  με  συνολικό  ύψος δαπάνης  1.423,27  €  και  επιστροφή στο ταμείο του Δήμου του
υπόλοιπου ποσού  576,73 € με το υπ΄αριθμ. ΑΠΥ  3/14.05.2021  & υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 2/14.05.2021
γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και  απαλλάσσει  τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα
αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 72/2021
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ΘΕΜΑ 10ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη με-
ταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

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

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

Με εντολή του Δημάρχου θα εγκρίνεται η μετάβαση του υπαλλήλου κ.Λεονάρδου Κοζαδίνου στο
Κορωπί Αττικής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  ύψους  4.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  του
προϋπολογισμού έτους 2021 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2021 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 73/2021
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ΘΕΜΑ 11ο : Απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών. 

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40
του Ν. 4735/2020 παρ. ιγ΄, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου.

Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  εξοικονόμηση  του  πολύτιμου  αγαθού  του  νερού  για  να
καλύπτονται  με επάρκεια οι  βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και  επαγγελματική χρήση
προτείνουμε τα κάτωθι : 

1. Απαγορεύεται η υδροδότηση των κολυμβητικών δεξαμενών σε όλο το νησί από την ανάρτηση
της απόφασης και ως το τέλος του έτους.
2.  Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει  νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το
γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων
ευρώ (1.500,00€).

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΚΑΤΑ», αναφέροντας τα εξής :

“… Για το ΘΕΜΑ 11ο “Απαγόρευση υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών”, επισημαίνω
τα εξής: Το πρόβλημα της λειψυδρίας θα είναι πολύ πιεστικό φέτος, αφενός λόγω της ανομβρίας 
αλλά και λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού για οικιακή, για αγροτική και κυρίως για 
επαγγελματική χρήση. Το νησί μας, εκτός από την αγροτική οικονομία προσδοκά για οικονομική 
ανάπτυξη στον τουρισμό και τη οικοδομική δραστηριότητα. Οι κολυμβητικές δεξαμενές, 
αναπόφευκτα, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο του τουριστικού προϊόντος της Κέας αλλά και της
οικοδομικής δραστηριότητας στην κατασκευή τουριστικών κατοικιών. Για τον λόγο αυτό είναι 
εντελώς αυθαίρετη και παράτυπη η απόφαση για καθολική απαγόρευση της υδροδότησης των 
κολυμβητικών δεξαμενών στο σύνολο του νησιού και προκαλεί μεγάλη οικονομική ζημιά κυρίως 
σε πολλούς επαγγελματίες του τουρισμού. Προφανώς σε έλλειψη πρέπει να δίνεται 
προτεραιότητα στην απρόσκοπτη παροχή νερού στους κατοίκους για οικιακή και αγροτική χρήση.
Όμως ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την επάρκεια νερού για όλες τις 
προβλεπόμενες χρήσεις και όχι να σκεπάζει το πρόβλημα αυθαίρετα με απαγορεύσεις και 
αποκλεισμούς. Έπρεπε ήδη ο Δήμος Κέας να έχει εξασφαλίσει, συμπληρωματικά των 
γεωτρήσεων, την επάρκεια νερού από αφαλατώσεις που είναι ανεξάρτητες από την ανομβρία, 
όπως κάνουν ήδη με επιτυχία τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και όχι να ελπίζει σε επίλυση του
προβλήματος με διάνοιξη νέων γεωτρήσεων. Για τους ανωτέρω λόγους ψηφίζω ΚΑΤΑ της 
καθολικής απαγόρευσης υδροδότησης κολυμβητικών δεξαμενών και προτείνω άμεση λύση του 
προβλήματος επάρκειας νερού με έκτακτη προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας 
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού ή προμήθεια νερού για τις έκτακτες ανάγκες με υδροφόρα..”



11ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 14ης Μαΐου 2021

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

“..Η απόφαση δεν αναφέρεται σε καθολική απαγόρευση αλλά για τους ιδιοκτήτες που γεμίζουν
τις  κολυμβητικές  δεξαμενές  από το  δημοτικό  δίκτυο ύδρευσης.  Προτεραιότητα της  παρούσας
Δημοτικής  αρχής  είναι  η  οικονομική  ανάπτυξη  του  νησιού  μας  μέσα  από  τον  τουρισμό  την
αγροτική καλλιέργεια και την οικιστική ανάπτυξη με παράλληλο ενδιαφέρον προς την επάρκεια
νερού για του μόνιμους κατοίκους του νησιού και μη. Η μέθοδος της αφαλάτωσης είναι μέσα στα
σχέδια μας, άλλωστε αποτελεί τμήμα του τεχνικού μας προγράμματος..”

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

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

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για τα κάτωθι : 

1. Απαγόρευσης της υδροδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών από το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης σε όλο το νησί, από την ανάρτηση της απόφασης και ως το τέλος του έτους.

2. Σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιήσει νερό από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για το 
γέμισμα κολυμβητικής δεξαμενής, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (1.500,00 €).

Το μέτρο προτείνεται για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αγαθού του νερού, προκειμένου να 
καλύπτονται με επάρκεια οι βασικές ανάγκες ύδρευσης για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 74/2021
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ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια 
κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς την Δευ-
τέρα 10.05.2021 στην περιοχή Κορησσία Δήμου Κέας».

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέφερε 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.

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

Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 10/05/2021 στην περιοχή Κορησσία Δή-
μου Κέας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Χάρη στην άμεση επέμβαση του Πυροσβεστικού Κλι-
μακίου Κέας η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε. Προκειμένου ο Δήμος Κέας να
ευχαριστήσει τους εθελοντές πυροσβέστες για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη βοήθειά
τους θα παραθέσει κέρασμα προς τιμήν τους.
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Για  το  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  εξειδίκευση  του  Κ.Α.
00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων & αντιπροσωπειών”, του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας,
συνολικού ποσού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την προμήθεια κεράσματος για το πυροσβεστικό κλι-
μάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς την Δευτέρα 10/05/2021 στην περιοχή Κορησ-
σία Δήμου Κέας.

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει σχετι-
κά με το παρόν θέμα ότι ψηφίζει «ΥΠΕΡ», σημειώνοντας τα εξής :

“..Για το ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την προμή-
θεια κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς την 
Δευτέρα 10.05.2021 στην περιοχή Κορησσία Δήμου Κέας»,  ψηφίζω ΥΠΕΡ αλλά πρέπει να ανα-
φερθεί πόσα άτομα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο συμμετείχαν στην συγκεκριμένη κατάσβεση 
και στα οποία έγινε το κέρασμα..”

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

«..Κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς της Δευτέρας 10/05/2021 στην περιοχή Κορησσία Δήμου 
Κέας επιχείρησαν 10 εθελοντές πυροσβέστες, προς τιμήν των οποίων θα παρασχεθεί κέρασμα..” 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού 150,00 € συμπ. ΦΠΑ  που αφορά
στην κάλυψη εξόδων κεράσματος για το πυροσβεστικό κλιμάκιο που συμμετείχε στην κατάσβεση
πυρκαγιάς την Δευτέρα 10/05/2021 στην περιοχή Κορησσία Δήμου Κέας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα &
έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών”, του  προϋπολογισμού εξόδων οικ.
έτους 2021 του Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 75/2021
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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.
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                  Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                            Μουζάκης Ν.Δημήτριος

Δεμένεγας Κωνσταντίνος

Βουτσινάς Γεώργιος

Πατηνιώτη Μαρία        

Δεμένεγας Νικόλαος

Γροσομανίδη Παρασκευή    


