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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/25.06.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2786/18.06.2021 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 πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.



18ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Ιουνίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2786/18.06.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Κα-
θαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 2ο :  Συμμετοχή του Δήμου Κέας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό OTA της ΠΕΠ Ν.Αιγαίου με
τον τίτλο : ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος] 
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Παραλιών Δήμου Κέας”.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλα-
ξη 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».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    

  Αρ. πρωτ: 2804/22-06-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Παραλιών Δήμου Κέας 

Στην Ιουλίδα την 22η Ιουνίου 2021, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:30 συνήλθε σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του  Ν.4412/2016,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  20  /2021  απόφαση  της  
Οικονομικής  Επιτροπής προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης του   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  τη   σύναψη
Σύμβασης  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας” κατόπιν  Πρόσκλησης  της  Δημάρχου  Κέας
(2546/09.06.2021)  και  σε  συνέχεια της με  αριθμ.  Διακήρυξης  1875/10.05.2021,  η  οποία
καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “131995”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ. 102/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΖΦΩΕΔ-6ΥΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ.  2322/31.05.2021  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, καθώς και  το υπ’  αριθ.  2341/31.05.2021
πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
του διαγωνισμού η  εταιρεία  KEA     MARINE     SERVICES     IKE  ,  με τη συνολική συμβατική αξία των
30.264,03 ευρώ, πλέον 7.263,37 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 37.527,40 ευρώ  .  

2. Με την υπ΄αριθ.  2546/09.06.2021 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει,   εντός  δέκα (10) ημερών,   τα  δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, και καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης
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ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα  εν  λόγω  δικαιολογητικά,  υποβάλλονται  από  τον  προσφέροντα  («προσωρινό  ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την
υποβολή  του,  από  το  οποίο  να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  εις  βάρος  τους  αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 ήτοι : 
Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη,  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο
από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  φέρει  καταδικαστικές
αποφάσεις,  οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  τις  αναφερόμενες  σε  αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.

(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί  έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του,
από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση, δεν  έχουν  υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή  δεν  έχουν  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  ή  δεν
βρίσκονται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

(3) Πιστοποιητικό που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ειδικά  για  τις  προσωπικές  εταιρείες,  λαμβάνονται  υπόψη  τόσο  οι  οφειλές  τους  από  τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν
σε αυτές.
Τα  ανωτέρω  πιστοποιητικά  αυτά  πρέπει  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  τους,
άλλως ,στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες  πριν από την υποβολή τους.

(4)  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου που  έχει  εκδοθεί   έως  τριάντα  (30)
εργάσιμες  μέρες πριν  από  την  υποβολή  του, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η
εγγραφή  τους  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους,  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι
της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

(5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
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Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)      
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για
την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς
και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του
υπογράφοντος  απορρέει  από  το  καταστατικό  ή  άλλη  πράξη  που  έχει  δημοσιευθεί  κατά  τις
κείμενες διατάξεις). 

(6)Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες  πριν από την υποβολή του
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ  μπορεί να
αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,  η  οποία  έχει  συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν  και  ο  προσωρινός  ανάδοχος  υποβάλλει  εντός  της  προθεσμίας  δέκα  (10)
ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  για  την  παράταση της  προθεσμίας  υποβολής,  το  οποίο
συνοδεύεται  με  αποδεικτικά έγγραφα από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών  για  όσο  χρόνο  απαιτηθεί  για  τη  χορήγηση  των  δικαιολογητικών  από  τις
αρμόδιες αρχές. 
Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.
Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,  απορρίπτεται  η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Αν  από  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της  αναθέτουσας  αρχής  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103
Ν.4412/16 είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα αποτελέσματα του ελέγχου  των παραπάνω
δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την απόφαση κατακύρωσης  του άρθρου  105.  Όσοι  δεν
έχουν  αποκλεισθεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας  αρ.  πρωτ.:  2804/22.06.2021.  Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
προέκυψε ότι, τόσο τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  όσο και αυτά που
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      από τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα
με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
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γνωμοδοτεί  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας”  και
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  η  Παροχή  υπηρεσίας  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου  Κέας”  στην
εταιρεία ΚΕΑ MARINE SERVICES IKE για συνολικό ποσό των 30.264,03 ευρώ, πλέον
7.263,37  ευρώ  ΦΠΑ,  συνολικού  ποσού  37.527,40  ευρώ,  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη
 
Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της
επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1875/10.05.2021διακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  2804/22-06-2021  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) την υπ'αριθμ.270/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008467431,
6)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, αντίστοιχα,
7) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  2804/22-06-2021  Πρακτικού αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει  την κατακύρωση  της  παροχής  υπηρεσίας  “Καθαρισμός  Παραλιών  Δήμου
Κέας” στην εταιρεία  KEA MARINE SERVICES ΙΚΕ  για συνολικό ποσό των 30.264,03
ευρώ, πλέον 7.263,37 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 37.527,40 ευρώ, γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Συμμετοχή του Δήμου Κέας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό OTA της ΠΕΠ Ν.Αιγαίου με
τον τίτλο : ΠΕΔΙΑ 2.0 ΑΕ.  

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

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α΄) «Στρατηγική αναπτυξιακή 

προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την Εγκύκλιο 200/16.06.2020 με θέμα «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)».

3. Τον Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» (Νέος 
νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών).

4. Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ.

7. Τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 10.7515.0001 με τίτλο “Συμμετοχή στον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν.Αιγαίου” του προϋπολογισμού εξόδων
του Δήμου Κέας, στο οποίο πρόκειται να εγγραφεί ποσό  9.000,00 € για το έτος 
2021 κατόπιν έγκρισης σχετικής αναμόρφωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το νέο τοπίο που διαμορφώνεται ειδικότερα σήμερα, μεσούσης της 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 και που 
έχει φέρει την παγκόσμια και ελληνική και περιφερειακή οικονομία στα πρόθυρα της ολικής
καταστροφής, οι προκλήσεις που ανοίγονται για τους ΟΤΑ (παρά τους κινδύνους που 
υπάρχουν) είναι μεγαλύτερες από ποτέ.

Οι ΟΤΑ και ειδικότερα ο Δήμος Κέας ως μια περιοχή που διαθέτει ένα σύνολο ιδιαίτερων 
τουριστικών, περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, οφείλει να αδράξει 
ευκαιρίες και να αξιοποιήσει τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Αποτελεί ευκαιρία για τους 
ΟΤΑ να προχωρήσουν, αναδεικνύοντας ένα νέο υπόδειγμα για την άσκηση αναπτυξιακών 
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις για τις 
προκλήσεις και ανάγκες της εποχής, αντλώντας από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές 
που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, αλλά και από τη δημιουργικότητα όλων των κοινωνικών 
δυνάμεων: του κόσμου της γνώσης και της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της 
εργασίας, των οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
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Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της 
Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του δημοκρατικού 
προγραμματισμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων καθίσταται καίριας σημασίας. Στην 
κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά η σύσταση ενός 
Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, στην οποία ο Δήμος Κέας καλείται 
να συμμετέχει.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η γνώση και η τεχνολογία είναι οι σημαντικότεροι 
παράγοντες οικονομικής ευημερίας. Οι οικονομίες που ειδικεύονται στην παροχή 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συνδυάζοντας επαρκές υλικό κεφάλαιο, 
εξειδικευμένη εργασία και σύγχρονη τεχνολογία, είναι αυτές που θα γνωρίσουν υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης.

Επιπλέον, συνισταμένη της έως τώρα εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ήταν σταθερά το αδικαιολόγητα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των 
διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του 
ΠΔΕ. Το μείζον πρόβλημα εντοπίζεται στην υποστελέχωση (ή ολική ανυπαρξία σε κάποιες 
περιπτώσεις) τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ. Το γεγονός αυτό 
κατέστησε επιτακτική την ανάγκη λήψης νομοθετικών πρωτοβουλιών (ν. 4674/2020), οι 
οποίες επιχειρούν να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή.

Με τις διατάξεις του Α’ Κεφαλαίου του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53) εισήχθησαν στο θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια σειρά από καινοτόμες 
ρυθμίσεις, οι οποίες θεραπεύουν χρόνια προβλήματα διοικητικών δυσλειτουργιών των 
Δήμων και των Περιφερειών, ως ένα πρώτο σύνολο τεχνικών εργαλείων. Το νέο αυτό 
πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην περιφερειακή / τοπική 
ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός φορέα 
υποστήριξης, ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού για την εξειδίκευση και εκπλήρωση 
των αναπτυξιακών στόχων του κάθε ΟΤΑ σε άμεση συνεργασία και συνέργεια με την 
ΠΕΔ, με βάση το πρόγραμμα και τη στρατηγική κάθε δημοτικής αρχής, είναι εμφανής.

Βασικός σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργήσει ως φορέας 
σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων κλπ., αλλά και ως
φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων
και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων 
που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες, 
προκειμένου να εξειδικεύουν και να εκπληρώνουν τους αναπτυξιακούς στόχους του κάθε 
Δήμου και της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός επιδιώκεται να συμβάλλει στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών 
αρμοδιοτήτων με σκοπό (ενδεικτικά) την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής του πολιτικής, την
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ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής 
σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες 
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.  Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την τουριστική ανάπτυξη, την ανάδειξη του πολιτισμικού αποθέματος, την 
εξωστρέφεια, την τεχνική υποστήριξη (Ωρίμανση και Υλοποίηση Τεχνικών Έργων), τη 
προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής αναφοράς, την υγεία, 
παιδεία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη  διασυνδεσιμότητα κλπ. 

Ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός» θα έχει τη δυνατότητα, μέσω των κατάλληλων εργαλείων
και με την δημιουργία μηχανισμού Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις του ΕΣΠΑ, 
να συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής 
παρέμβασης.

Απώτερος σκοπός είναι η επιτάχυνση των αναπτυξιακών – επενδυτικών διαδικασιών και η 
ανάδειξη ευκαιριών για  προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμη, κινητοποιώντας όλες τις
παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις στην ίδια κατεύθυνση, με στόχο μια καλύτερη ζωή για 
όλους τους συμπολίτες μας, με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού ΟΤΑ ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, στον οποίο θα συμμετέχει ως μέτοχος ο Δήμος 
Κέας.

Για την συμμετοχή στην σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού η απόφαση λαμβάνεται 
από την Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

Για τη λήψη απόφασης για την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, ήτοι:

α. Έχει εκπονηθεί και έχει εγκριθεί η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, η οποία 
υποβάλλεται με την παρούσα προς έγκριση,

β. Έχει καταρτιστεί το σχέδιο του καταστατικού, στο οποίο ορίζονται, πέραν των όσων
ρητά προβλέπει ο νόμος (επωνυμία, σκοπός, διάρκεια, έδρα της εταιρείας, 
κεφάλαιο, διοίκηση), και πρόσθετα άρθρα που αφορούν στις αρμοδιότητες της 
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, στα δικαιώματα κα τις 
υποχρεώσεις των μετόχων, στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των οργάνων της 
διοίκησης, στην έγκριση της διαχείρισης και τον ορισμό ελεγκτών της εταιρείας, 
καθώς και στη διάλυση – λύση της εταιρείας.

γ. Για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού όπως αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά στο άρθρο 5 του σχεδίου Καταστατικού με τίτλο «Μετοχικό Κεφάλαιο», 
απαιτείται η συμμετοχή του Δήμου Κέας με συνεισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο 
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ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), το οποίο θα καταβάλει ο Δήμος Κέας, 
λαμβάνοντας το 1,5% των μετοχών της εταιρείας. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί 
κατά 50% αυτού, εντός του πρώτου διμήνου της εταιρείας και το υπόλοιπο 50% 
μέχρι την 31η/12/2022, εντός των νομίμων προθεσμιών από την σύσταση της 
εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, έχει συντελεσθεί η εγγραφή του σχετικού ποσού στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας, η οποία θα οριστικοποιηθεί κατόπιν έγκρισης 
σχετικής αναμόρφωσης.

Τέλος, είναι απαραίτητη η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον γραμματέα της ΠΕΔ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ, κο Γεώργιο Πόκκια, όπως πράξει κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διεκπεραίωση 
των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύσταση της ως άνω εταιρείας (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικό έγγραφο, έκδοση ΑΦΜ, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. κλπ.), υπογράφοντας
για το λόγο αυτό κάθε απαραίτητο έγγραφο σχετικά, καθώς και όπως εξουσιοδοτήσει 
συμβολαιογράφο προκειμένου να προβεί στην σύσταση της Εταιρείας με τον 
συμβολαιογραφικό τύπο καθώς και δικηγόρο για κάθε απαραίτητη ενέργεια σχετικά και 
υπογράψει την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη σύστασης του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού για λογαριασμό του Δήμου Κέας.

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας :

α) την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη σύσταση 
Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την συμμετοχή του Δήμου Κέας, 
η οποία συνοδεύει την παρούσα σε ξεχωριστό αρχείο λόγω όγκου,

β) την συμμετοχή του Δήμου Κέας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ,

γ)   την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,  το οποίο
συνοδεύει την παρούσα σε ξεχωριστό αρχείο λόγω όγκου,

δ) την έγκριση της εισφοράς ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για τη 
συμμετοχή του Δήμου Κέας στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ κατά 50% αυτού, εντός του πρώτου διμήνου της εταιρείας και το
υπόλοιπο 50% μέχρι την 31η/12/2022 εντός των νομίμων προθεσμιών από την 
σύσταση της εταιρείας,  και 

ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες 
(συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.) 
σύμφωνα με την εισήγηση.

H Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και
έλαβε υπόψη τις πιο πάνω αναφερόμενες διατάξεις και εγκυκλίους.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Εγκρίνει τη οικονομοτεχνικής μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού της ΠΕΔ. Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με την συμμετοχή του Δήμου Κέας,  η οποία συνοδεύει 
την παρούσα σε ξεχωριστό αρχείο λόγω όγκου.

β) Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κέας στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της ΠΕΔ Ν. 
ΑΙΓΑΙΟΥ.

γ)  Εγκρίνει το σχέδιο Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,  το οποίο συνοδεύει 
την παρούσα σε ξεχωριστό αρχείο λόγω όγκου.

δ) Εγκρίνει την εισφορά ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) για τη συμμετοχή του 
Δήμου Κέας στο Μετοχικό κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της ΠΕΔ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
κατά 50% αυτού, εντός του πρώτου διμήνου της εταιρείας και το υπόλοιπο 50% μέχρι την 
31η/12/2022 εντός των νομίμων προθεσμιών από την σύσταση της εταιρείας.

ε) Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες 
(συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.) σύμφωνα με 
την εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2021
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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    


