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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/12.07.2021 
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (ΠΝΠ 
ΦΕΚ55/11-3-2020), η 20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την 
αριθμ.πρωτ. 3124/8-7-2021 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 email  και 
τηλεφωνικά.  
 
 

           ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ                                          ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ 
 
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. Μαριάννα Μωραΐτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3124/08.07.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 
 

 ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 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 : Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη για διάστημα 

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

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια 

Οικοδομικών Υλικών”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 

Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και κατακύρωση του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού Διαγωνισμού 

για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας» 

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

Θέμα 6ο: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση του έργου 

“Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2020. ”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 8ο:  Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Κέας για τη διετία 2021-2022. ”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
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 ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ». 

 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 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». 

               «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ               

       Αρ.πρωτ: 3043/05-07-2021 
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

για την 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”  
 

Στην Ιουλίδα την 5η Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 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 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί 
στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” (Αριθμ. Διακήρυξης 2103/20.05.2021), η οποία έλαβε 
τον υπ΄ αριθ. 132968 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  21PROC008642570. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 

Αρμοδιότητα 

 

Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

 

Πρόεδρος Χρήστος Μαρκοπουλιώτης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Μέλος Σοφία Θάνου ΠΕ Διοικητικών 

 
 

1.Με το υπ’ αριθ. 2807/22-06-2021 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 
προσωρινών αναδόχων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ-ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 
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ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, αναδείχτηκε 
προσωρινός ανάδοχος ο κατωτέρω:  
 

• η εταιρεία, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ,  ως προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) 
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ” με τη συνολική συμβατική αξία των 
91.935,41 ευρώ, πλέον 22.064,50 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 113.999,91 ευρώ γιατί η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

2. Με την υπ΄αριθ. 2766/18.06.2021 Ηλεκτρονική Πρόσκληση η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε την ανάδοχη 
εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ να υποβάλει, εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση αυτής 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 
74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο “2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της 
ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου “  2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης. 
 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
σε μορφή αρχείων pdf και θα προσκομιστούν κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους εντός σφραγισμένου φακέλου. 
 
3. Η εταιρεία υπέβαλλε εμπρόθεσμα τόσο ηλεκτρονικά, καθόσον όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και πιστοποιητικό γνησιότητας όσο και σε σφραγισμένο φάκελο, με αρ. 
πρωτ. εισερχομένου 2981/30.06.2021.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
ανάδοχης εταιρείας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε 
ότι: 
 
Α) Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ είναι 
τα ακόλουθα: 

1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του διαχειριστή 

2 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

3 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

5 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου και ΓΕΜΗ 

6 Άδεια λειτουργίας συνεργείου 

7 Υπεύθυνες Δηλώσεις επαγγελματικής ικανότητας 

8 Υπεύθυνες Δηλώσεις ποιότητας και προδιαγραφών ανταλλακτικών 

   
Β) Κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν πλήρες 
και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 
 
Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή γνωμοδοτεί και προτείνει προς τη 
Οικονομική επιτροπή να: 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & 
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ΣΙΑ ΕΕ για συνολικό ποσό των 91.935,41 ευρώ, πλέον 22.064,50 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 113.999,91 
ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σοφία Θάνου…..» 

 
 
  
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2103/20.05.2021διακήρυξης 
3) Το με αρ. 3043/05-07-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, 
5) τις υπ'αριθμ. 335-342/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008614974, 
6) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 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 
1,1,1,1,1,1,1 & 1 αντίστοιχα, 
7) την εισήγηση του Προέδρου 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3043/05-07-2021 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 προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ στην εταιρεία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για συνολικό ποσό των 91.935,41 ευρώ, πλέον 22.064,50 ευρώ ΦΠΑ, 
συνολικού ποσού 113.999,91 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 123/2021 
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ΘΕΜΑ 2ο : Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη για 
διάστημα 3 μηνών.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας 
Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής: 
 
«Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων 
παραλιών Δήμου Κέας έτους 2021, η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί από το προσωπικό του Δήμου μας 
και επομένως επιβάλλεται η πρόσληψη ναυαγοσωστών. 
Ο Δήμος θα προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό –ναυαγοσώστες με σύμβαση ορισμένου χρόνου ,ώστε 
να είναι σε θέση να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη για την ασφάλεια των λουόμενων που κάνουν χρήση 
των παραλιών του. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 31/2018: 
1. Οι Δήμοι, καθώς και οι φορείς διαχείρισης χώρων, των οποίων η διαχείριση δεν ανήκει στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. κ.λπ.), όταν παραχωρούν ή 
εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού - παραλίας που θεωρείται λουτρική 
εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1, υποχρεούνται όπως: 
 
α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 - 17.30, προσλαμβάνουν 
ικανό αριθμό ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) 
μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον 
ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστή επόπτη ναυαγοσωστών. 
 
β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 9. 
 
γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 
1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 
τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά 
πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού 
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την 
αποτροπή ατυχήματος. 
2) Αδιάβροχο φακό. 
3) Κυάλια. 
4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 
6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι 
προαιρετικός). 
7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 
8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 
9) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 
10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE 
GUARD. 
11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η 
ένδειξη LIFE GUARD. 
12) Γυαλιά ηλίου. 
13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST 
AID, μπλε απόχρωσης. 
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14) Ισοθερμικές κουβέρτες. 
15) Καταδυτικό μαχαίρι. 
16) Μάσκα βυθού. 
17) Βατραχοπέδιλα. 
18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 
κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 
20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου 
τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο 
(παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 
21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 
22) Κοινή σφυρίχτρα. 
23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 
24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 
25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό).26) Φορητή συσκευή VHF. 
 
δ) Οι Δήμοι, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλουν επιπλέον [κατά τους μήνες της περίπτωσης α)] 
να διαθέτουν για την περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις 
(κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1), ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισης τους, ένα 
μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως 
επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, 
δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE 
BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, 
καθώς και με VHF GPS - PLOTER- ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος 
θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή 
άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται από τον 
οικείο Δήμο. 
 
 ε) Τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές 
καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η 
σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες 
περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και 
της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης . 
 
2. Σε περίπτωση που οι παραχωρήσεις απλής χρήσης χώρων σε λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις (Π.Δ.Δ.Π.) / Αυτοτελή 
Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας (Α.Γ.Δ.Π.), υπεύθυνοι για την τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 
1, είναι αποκλειστικά οι Δήμοι. 
Σύμφωνα με τα υπ΄αριθμ. 2131.16/80/20/8-01-2021, έγγραφο του Λιμεναρχείου Λαυρίου καθορίσθηκαν 
στο Δήμο Κέας ως πολυσύχναστες οι παραλίες: Οτζιάς, Κούνδουρος, Ξύλα, Σπαθί, Ποίσσες   και το ωράριο 
εργασίας των ναυαγοσωστών από ώρες 10:00 έως 18:00. 
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 
του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου 
(ΦΕΚ102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 116 του Ν. 4547/18: 
 
Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α. 
«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, 
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με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα 
σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. «Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω 
κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη 
των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.» [2] [13] 
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 
180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της 
σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 
Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., 
καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας 
περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει. [1] [15] [17] 
2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 
αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω 
κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του 
κωλύματος. 
3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει. [16] 
Σημειώνεται, ότι με το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 προβλέφθηκε κατ' εξαίρεση διάρκεια της σύμβασης 
ορισμένου χρόνου έως τέσσερις (4) μήνες για όσους απασχολούνται στην πυρασφάλεια και στη 
ναυαγοσωστική κάλυψη και έως τρεις (3) μήνες με την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 για όσους 
απασχολούνται σε δημοτικές κατασκηνώσεις) ήτοι: 
Άρθρο 116 Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α'143) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ' 
εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές 
κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που 
απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών. 2. Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 41 
του ν. 4325/2015 (Α' 47) για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, 
μπορούν να παραταθούν με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου μέχρι τη συμπλήρωση 
τεσσάρων (4) μηνών.». 
Προτείνω λοιπόν την έγκριση της πρόσληψης επτά (7)  ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των 
ανωτέρω πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα από 15-7-2021 έως 30-9-2021, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 παρ.2 του Ν.3584/07 για την κάλυψη 
εκτάκτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στο Δήμο Κέας, σύμφωνα και με τα ειδικά 
τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένα: 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 

1 Ναυαγοσώστης Ένας (1) Οτζιάς 

2 Ναυαγοσώστης Ένας (1) Κούνδουρος 
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3 Ναυαγοσώστης Ένας (1) Ξύλα 

4 Ναυαγοσώστης Ένας (1) Σπαθί 

5 Ναυαγοσώστης   Ένας (1) Ποίσσες 

6 Ναυαγοσώστης                    Ένας (1) Γιαλισκάρι 

7 Ναυαγοσώστης Ένας (1) Για την κάλυψη Αργιών 

και Κυριακών για όλες 

τις παραλίες 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΤΑ  (7)…………» 

 
 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων των επτά (7) 
ναυαγοσωστών ως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις 
απόψεις και τοποθετήσεις των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.3852/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 
1.Εγκρίνει την πρόσληψη επτά (7) ναυαγοσωστών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ανωτέρω 
πολυσύχναστων παραλιών για το χρονικό διάστημα από 15-07-2021 έως 30-9-2021, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 παρ.2 του Ν.3584/07 για την κάλυψη 
εκτάκτων κατεπειγουσών πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στο Δήμο Κέας , σύμφωνα και με τα 
ειδικά τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις και συγκεκριμένα: 
2. Η δαπάνη των αποδοχών σύμφωνα με τη 3123/08-07-2021 βεβαίωση της προϊσταμένης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Κέας, θα βαρύνει τους ΚΑ 70-6041 0001 «Αποδοχές πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων 
για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου» με το ποσό των 12.700,00 ευρώ και ΚΑ 70-6054 0001 
«Εργοδοτικές εισφορές για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου» με το ποσό των 4.935,00 ευρώ, του 
προϋπολογισμού έτους 2021. 
3. Αναθέτει στην κ. Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 124/2021 
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και κατακύρωση του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Τζουβάρας Ελευθέριος]  

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». 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ               

       Αρ.πρωτ.:3156/09-07-2021 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”  

της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016) 
 

Στην Ιουλίδα Κέας την 9η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 συνήλθε σε 

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 

“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” (Αριθμ. Επαναδιακήρυξης λόγω άγονου 

2198/25.05.2021), η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008663652. 
 

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 

 

1. Βάσει του υπ’ αριθ. 2603/09-06-2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών και της 

υπ’ αριθμ. 110/2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8ΔΩΕΔ-Γ2Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ομόφωνα: 
 

η ανάδειξη  της εταιρείας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε ως προσωρινός ανάδοχος για το 

«ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» 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: 15.882,00 ευρώ, πλέον 3.811,68 ευρώ 

ΦΠΑ, συνολικού ποσού 19.693,68 ευρώ.  
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2. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. 2896/25-06-2021 Πρόσκληση Δημάρχου για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 της 

σχετικής διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε υπέβαλε φυσικό φάκελο με αρ. πρωτ. 2905/28.06.2021 με 

την ένδειξη “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” ο οποίος κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του 

περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν πλήρης, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16, ήτοι: 

                                     ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (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. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

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 σε ισχύ. 

  Πιστοποιητικά του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί  έως τριάντα 

(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του, με τα οποία πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή της εταιρείας σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά της, κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένη μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή 

τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας 

Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής, από την οποία 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές 

που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με 

ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

Πρακτικά συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης μετόχων 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει αν 

υπάρχουν 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.»  

  

                                   

4. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή: 
γνωμοδοτεί για την Προμήθεια του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” και προτείνει προς τη Οικονομική 

επιτροπή να: 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Προμήθεια του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ 
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Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε για συνολικό ποσό των 15.882,00 ευρώ, πλέον 3.811,68 ευρώ ΦΠΑ, 

συνολικού ποσού 19.693,68 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

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

αντίγραφα. 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης       Λεονάρδος Μορφωνιός            Σοφία Θάνου 

                                   

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα  πρακτικά της 

επιτροπής διαγωνισμού.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 2198/25.05.2021 επαναδιακήρυξης λόγω άγονου 
3) Το με αρ. 3156/09-07-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
5) τις υπ'αριθμ. 265-267/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 

21REQ008460787, 
6) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 

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 1,1& 1 αντίστοιχα, 
7) την εισήγηση του Προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 3156/09-07-2021 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 του Τμήματος 1: «Οικοδομικά Υλικά» της προμήθειας 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε  για συνολικό 

ποσό των 15.882,00 ευρώ, πλέον 3.811,68 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 19.693,68 

ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 125/2021 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

κατακύρωση του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Τζουβάρας Ελευθέριος]  

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». 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ               

       Αρ.πρωτ.:2396/02-06-2021 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”  

της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016) 
 

Στην Ιουλίδα Κέας την 2η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 συνήλθε σε 

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 

“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 

 

1. Βάσει του υπ’αριθ. 1911/11-05-2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών-οικονομικών προσφορών και της 

υπ’ αριθμ. 69/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΦ4ΩΕΔ-ΗΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ομόφωνα  
 

η ανάδειξη  της εταιρείας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε ως προσωρινός ανάδοχος 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. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. 2059/19-05-2021 Πρόσκληση Δημάρχου για την 

υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης  όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 της 

σχετικής διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε υπέβαλε φυσικό φάκελο με αρ.πρωτ. 2323/28.05.2021 με 

την ένδειξη “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” ο οποίος κατά  την εξέταση και αξιολόγηση του 

περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν ήταν πλήρης και απαιτείται η 

προσκόμιση των κάτωθι συμπληρωματικών δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16: 
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                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Ζητείται η συμπληρωματική υποβολή αποσπάσματος 

ποινικού μητρώου των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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. 
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 τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή τους 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Το πιστοποιητικό που κατατέθηκε είναι σε ισχύ, αλλά έχει 

εκδοθεί πέντε (5) μήνες πριν την υποβολή του (12/2020). Ζητείται η 

επικαιροποιημένη έκδοση και προσκόμιση αυτού.   

 

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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Κατατέθηκε βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου 

ανυπόγραφη με ευθύνη του φορέα έκδοσης και όχι του οικονομικού 

φορέα. Η Επιτροπή θα αιτηθεί τη βεβαίωση γνησιότητας του εγγράφου 

και την προσκόμισή του ενυπόγραφα.  

  

                                   

4. Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα μέλη της Ε.Δ. θα ξανασυνεδριάσουν όταν προσκομιστούν τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπολείπονται και για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 

των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 

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

αντίγραφα. 
 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης       Λεονάρδος Μορφωνιός            Σοφία Θάνου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑ               

       Αρ. πρωτ.:3136/08-07-2021 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
“Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών”  

της 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016) 
 

Στην Ιουλίδα Κέας την 8η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε σε 

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 συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Τμήματος 2: 

«Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» της διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας για την 

“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 

 

1. Βάσει της υπ’ αριθμ. 69/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΦ4ΩΕΔ-ΗΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και του υπ’αριθ. 2396/02-06-2021 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ομόφωνα  
ότι ο φυσικός φάκελος με ΑΠ 2323/28.05.2021 με την ένδειξη “Δικαιολογητικά κατακύρωσης” 

της εταιρείας ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε δεν ήταν πλήρης και απαιτείται η 

προσκόμιση των κάτωθι συμπληρωματικών δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην 

παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Ζητείται η συμπληρωματική υποβολή αποσπάσματος 

ποινικού μητρώου των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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 
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κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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 τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή τους 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Το πιστοποιητικό που κατατέθηκε είναι σε ισχύ, αλλά έχει 

εκδοθεί πέντε (5) μήνες πριν την υποβολή του (12/2020). Ζητείται η 

επικαιροποιημένη έκδοση και προσκόμιση αυτού.   

 

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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Κατατέθηκε βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου 

ανυπόγραφη με ευθύνη του φορέα έκδοσης και όχι του οικονομικού 

φορέα. Η Επιτροπή θα αιτηθεί τη βεβαίωση γνησιότητας του εγγράφου 

και την προσκόμισή του ενυπόγραφα.  

 

2. Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. 2418/03-06-2021 Πρόσκληση Δημάρχου για την 

υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης  όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 9 της σχετικής διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων 

της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 
 

3. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΕΑ 

ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε υπέβαλε φυσικό φάκελο με αρ. πρωτ. 3069/06.07.2021 με την 

ένδειξη “Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά κατακύρωσης” ο οποίος κατά  την εξέταση και 

αξιολόγηση του περιεχόμενου του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν πλήρης, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 δεδομένου ότι: 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρείς (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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Υπεβλήθησαν αποσπάσματα ποινικού μητρώου για όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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. 
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 τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή τους 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Το εν λόγω πιστοποιητικό ζητήθηκε εκ νέου κατά 
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παρέκκλιση, καθώς το κατατεθέν ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, ως ορίζεται ανωτέρω. 

 

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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Δ.: Χορηγήθηκε βεβαίωση του οικείου γνησιότητας του 

εγγράφου την εν λόγω υπηρεσίας.  

  

                                   

4. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή: 
γνωμοδοτεί για την Προμήθεια του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” και προτείνει προς τη Οικονομική 

επιτροπή να: 
 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Προμήθεια του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» του Συνοπτικού 

Διαγωνισμού για την “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών” στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ 

Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε για συνολικό ποσό των 43.500,00 ευρώ, πλέον 10.440,00 ευρώ ΦΠΑ, 

συνολικού ποσού 53.940,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

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

αντίγραφα. 
 

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης       Λεονάρδος Μορφωνιός            Σοφία Θάνου…» 
 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα  πρακτικά της 

επιτροπής διαγωνισμού.  
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1663/26.04.2021 διακήρυξης 
3) Τα με αρ. 2396/02-06-2021 και 3136/08-07-2021 πρακτικά αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
5) τις υπ' αριθμ. 265-267/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 

21REQ008460787, 
6) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων 

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 1,1& 1 αντίστοιχα, 
7) την εισήγηση του Προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

α. Την έγκριση των υπ’ αριθμ. 2396/02-06-2021 και 3136/08-07-2021 Πρακτικών 

αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής 
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διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω   
 

β. Εγκρίνει την κατακύρωση του Τμήματος 2: «Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20» της 

προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε  για 

συνολικό ποσό των 43.500,00 ευρώ, πλέον 10.440,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 

53.940,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 126/2021 
 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο Κέας» 
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής:  

 
Με την 18/2021 απόφαση Ο.Ε. εγκρίναμε την σύναψη προγραμματικής σύμβαση με τον   αναπτυξιακό 

Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για το έργο «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δήμο 
Κέας»,  δεδομένου ότι Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, δεν 
διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια. 

Σε συνέχεια των παραπάνω καλούμαστε να εγκρίνουμε το σύνολο των μελετών που κατέθεσε στην 
Υπηρεσία μας ο αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την  ανέγερση νέου παιδικού σταθμού 
στο Δήμο Κέας, όπως αυτές περιγράφονται στην με ΑΔΑ ΩΤ8ΑΩΕΔ-7ΦΑ Προγραμματική σύμβαση μεταξύ 
μας. Οι μελέτες που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες και επισυνάπτονται 
στην παρούσα ως αρχεία αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της: 

• Αρχιτεκτονική μελέτη 

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 

• Γεωτεχνική μελέτη 

• Στατική μελέτη 
 
Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Αποδέχεται και εγκρίνει την επισυναπτόμενη μελέτη για την  «Μελέτη για την ανέγερση νέου παιδικού 

σταθμού στο Δήμο Κέας όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ 

«ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ». Η εν λόγω μελέτη επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 127/2021 
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Θέμα 6ο: Έγκριση και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την 

υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 40 του Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «…και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή 
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.» 

 

2) το άρθρο 6 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α’/22-8-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4722/20 όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: « Αποδοχές πάσης 
φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, 
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση 
της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης 
χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των 
ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό 
χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της 
Οικονομικής Επιτροπής», 

 

3) Την  216.4.1/2021 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την « Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 
1: «Αστική Αναζωογόνηση»  (ΑΔΑ: 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ), με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότηση για την 
υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας”, ποσού 44.640,00 €. 
 
Εισηγούμαστε την αποδοχή των κάτωθι: 

1) Την αποδοχή της απόφασης 216.4.1/2021 του Πράσινου Ταμείου για την « Ένταξη έργων στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»  (ΑΔΑ: 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ), με την οποία 
εγκρίνεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας”, 
ποσού 44.640,00 €. 

2) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δήμου Κέας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογραφές που αφορούν την 
παρούσα ένταξη. 

3) Την αποδοχή του «Συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο»  που μας απεστάλη ως πρότυπο από το Πράσινο Ταμείο 
και συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα καθώς και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου, κας Ειρήνης 
Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή του. 
 
 
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Σήμερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με την ονομασία 
Δήμος……………………….έχοντας λάβει γνώση της  δημοσιευθείσας πρόσκλησης  και των όρων αυτής, του 
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Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και των όρων αυτού αποδέχεται τα κάτωθι: 
 

Άρθρο 1: Μη χρηματοδότησης έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας ή 
άλλης προγραμματικής περιόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι  προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό 

αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει 

χρηματοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου.  
 
Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων 
Ο Δικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης 
του έργου «………………………………………… …………………… ………….……», συνολικής δημόσιας δαπάνης 
………………………….. € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«……………………………………………………………………………… ……..……………………….…» και εντός του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του 
παρόντος Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. 
 
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νομοθεσία 

που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις μελέτες, τις υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου 
 

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

• Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο Ταμείο, την 

υπογεγραμμένη σύμβαση.  

• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την 

εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο Πράσινο Ταμείο  

από τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους. 

• Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του έργου.  

• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου  

https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-

%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-

%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/ 

• Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου, αναλυτική 

έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες 

https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
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που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.  

• Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται 

ομαλά.  

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του 

έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της εθνικής νομοθεσίας και 

των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου και 

να αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο Δικαιούχος 

οφείλει να επιστρέψει την χρηματοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταμείο. 

 
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών)  

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης.  

Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν με την 

υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς 

ως προς το χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να 

πληρούνται ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, 

υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει 

στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης 

καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α. 

576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 

 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των 

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την 

πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το 

Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης 

του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος οφείλει να 

επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο το οποίο και 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος 

δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο.  

 
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να ορίζει υπεύθυνο άτομο για την επικοινωνία με το Π.Τ., τον / την ……………………………………………, 

Διεύθυνση/ Τμήμα:………………………………., τηλ.: ……………………., fax: …………………………….., e-

mail:……………………….. 

(β) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο 

οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια,  και κανονικότητά τους 

(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες πληρωμές. 
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Το Πράσινο Ταμείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. 
 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του 

έργου έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης 

και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου. 

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των 

έργων για διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το ανωτέρω 

διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 

αιτιολογημένης θέσης του Πράσινου Ταμείου. 

(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε 

ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.   
 
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο και στους 

χώρους υλοποίησης των έργων.  

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου καθώς και 

σε όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του 

έργου.  

(δ) Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά στοιχεία ή 

διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 
 
Άρθρο 9: Δημοσιότητα 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:  

(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

που δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνομα του 

Δικαιούχου, ο τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την 

υλοποίηση του έργου. 

( β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: 

https://prasinotameio.gr/wp-

content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-

%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-

%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf 
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 

(α) Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και 

ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης 

Προγραμμάτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 

(β) Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου ή σε περίπτωση που το 

έργο αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταμείο. 

Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί 

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
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αζημίως για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο 

Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο 

Ταμείο, το οποίο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. 

Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον Δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο 

Δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης 

και Ελέγχου Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου. 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)» 

 
 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020 
3.  Το με ΑΔΑ 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ έγγραφο του Πράσινου Ταμείου 
4. Την ανωτέρω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Την αποδοχή της απόφασης 216.4.1/2021 του Πράσινου Ταμείου για την « Ένταξη έργων στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕ-ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», 
στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»  (ΑΔΑ: 6ΩΕΞ46Ψ844-Σ3Θ), με την οποία 
εγκρίνεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση Πλατείας Ιουλίδας”, 
ποσού 44.640,00 €. 

2) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δήμου Κέας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και υπογραφές που αφορούν την 
παρούσα ένταξη. 

3) Την αποδοχή του «Συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο»  που μας απεστάλη ως πρότυπο από το Πράσινο Ταμείο 
και συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα καθώς και την εξουσιοδότηση της Δημάρχου, κας Ειρήνης 
Βελισσαροπούλου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή του. 
 
 
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Σήμερα, στις ……………….ο κάτωθι δικαιούχος χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με την ονομασία 
Δήμος……………………….έχοντας λάβει γνώση της  δημοσιευθείσας πρόσκλησης  και των όρων αυτής, του 
Οδηγού του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και των όρων αυτού αποδέχεται τα κάτωθι: 
 

Άρθρο 1: Μη χρηματοδότησης έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας ή 
άλλης προγραμματικής περιόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι  προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό 

αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει 

χρηματοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου.  
 
Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων 
Ο Δικαιούχος …………………………………………………………………………………..αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης 
του έργου «………………………………………… …………………… ………….……», συνολικής δημόσιας δαπάνης 
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………………………….. € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«……………………………………………………………………………… ……..……………………….…» και εντός του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου.  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του 
παρόντος Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. 
 
Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νομοθεσία 

που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις μελέτες, τις υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου 
 

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

• Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο Ταμείο, την 

υπογεγραμμένη σύμβαση.  

• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την 

εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο Πράσινο Ταμείο  

από τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους. 

• Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του έργου.  

• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου  

https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-

%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-

%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/ 

• Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου, αναλυτική 

έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες 

που πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν.  

• Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν εξελίσσεται 

ομαλά.  

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του 

έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της εθνικής νομοθεσίας και 

των κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου και 

να αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο Δικαιούχος 

οφείλει να επιστρέψει την χρηματοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταμείο. 

 
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών)  

https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
https://prasinotameio.gr/2020/03/01/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ac%ce%be%ce%bf%ce%bd/
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Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης.  

Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν με την 

υποβολή του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς 

ως προς το χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να 

πληρούνται ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, 

υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει 

στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης 

καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής Υ.Α. 

576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 

 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των 

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την 

πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το 

Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης 

του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος οφείλει να 

επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο το οποίο και 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος 

δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο.  

 
Άρθρο 6: Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να ορίζει υπεύθυνο άτομο για την επικοινωνία με το Π.Τ., τον / την ……………………………………………, 

Διεύθυνση/ Τμήμα:………………………………., τηλ.: ……………………., fax: …………………………….., e-

mail:……………………….. 

(β) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο 

οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια,  και κανονικότητά τους 

(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες 

που θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες πληρωμές. 

Το Πράσινο Ταμείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. 
 
Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του 

έργου έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης 

και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου. 

(β) Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των 

έργων για διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το ανωτέρω 

διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 

αιτιολογημένης θέσης του Πράσινου Ταμείου. 

(γ)  Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε 
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ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.   
 
Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο και στους 

χώρους υλοποίησης των έργων.  

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου καθώς και 

σε όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του 

έργου.  

(δ) Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά στοιχεία ή 

διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 
 
Άρθρο 9: Δημοσιότητα 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται:  

(α) Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

που δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνομα του 

Δικαιούχου, ο τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την 

υλοποίηση του έργου. 

( β) Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: 

https://prasinotameio.gr/wp-

content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-

%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-

%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf 
Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 

(α) Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και 

ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης 

Προγραμμάτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 

(β) Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου ή σε περίπτωση που το 

έργο αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταμείο. 

Εάν οι ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί 

αζημίως για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο 

Δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο 

Ταμείο, το οποίο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. 

Το Σύμφωνο υπεγράφη από τον Δικαιούχο σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα εκ των οποίων ένα (1) τηρεί ο 

Δικαιούχος στο φάκελο έργου και ένα (1) υποχρεούται να αποστείλει στο Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης 

και Ελέγχου Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου. 
 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)» 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 128/2021 

https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85.pdf
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2020. ”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Ταμειακής 
Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Θέτουμε υπόψη σας, τον φάκελο με τον απολογισμού της διαχείρισης του Δήμου Κέας για το 
οικονομικό έτους 2020, όπως έχει υποβληθεί από την ταμία του Δήμου, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
Γραμμάτια είσπραξης, αποδεικτικά βεβαίωσης, ταμειακός απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων, 
εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα, προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2020 καθώς και αναμορφώσεις 
αυτού όπως αποτυπώνονται στον ταμιακό απολογιστικό πίνακα. 
 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στον σχετικό έλεγχό τους και στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’), άρθρο 
15, το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο  72 παρ γ΄ του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ 1 Ν. 4735/20. 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μετά από λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν και αναλυτικά αναφέρονται 
παραπάνω και ετέθησαν υπόψη τους ,συντάσσει  την έκθεσή της που έχει ως εξής : 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Η Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από τα πιο πάνω αναφερόμενα παρόντα μέλη στην 
συνεδρίασή της σήμερα 12/7/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 προέβη στον 
έλεγχο του οικονομικού απολογισμού έτους 2020 του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3345/2005 (Α’ 138) άρθρο 6, Ν.3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α’) άρθρο 15, το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 
όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 72 παρ γ΄ του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ 1 Ν. 
4735/20. 
 
Αφού έλεγξε τον πιο πάνω απολογισμό και έκανε λεπτομερή έλεγχο των γραμματίων εισπράξεως 
και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στα οποία επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά 
βρήκε τα έσοδα που εισπράχθηκαν και τα έξοδα που πληρώθηκαν κατά το οικ. έτος 2020 να 
παρουσιάζουν την εξής μορφή : 
 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

Τακτικά 
1.482.0009,09 

Έξοδα χρήσης 
3.022.346,36 

Έκτακτα 
1.670.967,21 

Αποθεματικό 
1.743.461,98 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
1.612.832,04 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
4.765.808,34 

ΣΥΝΟΛΟ  
4.765.808,34 

 
Το ποσό των 1.743.461,98€ μεταφέρθηκε στη νέα χρήση οικ. Έτους 2021. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά το τέλος του ελέγχου η Οικονομική Επιτροπή 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον ταμειακό απολογισμό του Δήμου Κέας για το έτος 2020. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 129/2021 

 
 

ΘΕΜΑ 8ο:  Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 

για την εκμίσθωση παραλιών Δήμου Κέας για τη διετία 2021-2022. ”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – 

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

                     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Εισηγείται  το 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέφερε ότι σύμφωνα με 
την Κ.Υ.Α με αρ. πρωτ. 47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β )́ “Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών 
θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης   αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών” όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με τις υπ’ αριθμ: 56468 ΕΞ 2020/5.6.2020(Β΄2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616 
ΕΞ 2020/16-07-2020(Β’ 3072) και 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798)  και 78157 ΕΞ 2021/1-7-2021 (Β΄2872)  
και όσα ορίζονται στον Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Ν.4467/2017 δικαιούχοι 
παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και 
κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας με αντάλλαγμα και με χρονικό όριο. Επίσης με 
την τελευταία τροποποίηση [78157 ΕΞ 2021/1-7-2021 (Β΄2872)] «οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα , 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και 
τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως 31/7/2021». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθύμισε στο σώμα πως με την υπ' αριθμ.55/2021 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-
παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης του Δήμου Κέας για την διετία 2021-2022. 
Προκειμένου ο Δήμος να δημοπρατήσει προς εκμετάλλευση τις παραλίες που βρίσκονται εντός των 
διοικητικών του ορίων, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 55/2021 και  λαμβάνοντας υπόψη 
και την 59/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (καθορισμός τιμής εκκίνησης για τους χώρους που 
θα διατεθούν με δημοπρασία για τη διετία 2021-2022), θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καταρτίσει 
τους όρους διακήρυξης φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση των 
παραλιών του Δήμου Κέας για την διετία 2021-2022. 

                   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τα σχετικά έγγραφα και τις 

μνημονευθείσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Καθορίζουμε τους όρους της διακήρυξης για την διενέργεια δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους ως εξής: 

 
Η Δήμαρχος Κέας 

 Έχοντας υπόψη: 

                  1. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

                  2.Τον Κ.Δ.Κ (Ν. 3463/06)(ΦΕΚ114 Α /́8-6-2006) 
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                  3.Τον Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) 

4.Την υπ’ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 1864/Β/15.05.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό 
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», 
ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ 56468 ΕΞ 
2020/5.6.2020(Β΄2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020(Β’ 3072) και 
51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798)  και 78157 ΕΞ 2021/1-7-2021 (Β΄2872). 

                   5.Τον Ν. 2971/01(ΦΕΚ 285Α’/2001) «Περί αιγιαλού και παραλίας» όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν.4607/19(ΦΕΚ65/Α/2019) και τον Ν.4688/2020(ΦΕΚ 101/Α/2020 ) και ισχύει.                                                                                                                                                                 

                   6.Την υπ' αριθμ.104/2007απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, με την οποία ψηφίστηκε ο  Κανονισμός 

Χρήσης Παραλιών 

                   7.Τις υπ'αριθμ. 55 και 59/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

                   8.Την υπ'αριθμ. 115/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

                   9.Το Γενικό Κανονισμό Λιμένα όπως αυτός ισχύει 

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3817/12.05.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση 
Δημόσιας Περιουσίας & Κοιν. Περιουσιών) 
11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4165/20.05.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Περιφερειακή Δ/νση 
Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου) 
12.Την παροχής σύμφωνης γνώμης  της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ περί για δημοπράτηση 
παραχώρησης χώρων αιγιαλού στα διοικητικά όρια του Δήμου Κέας  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης 
αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τους  
παρακάτω όρους: 
1). Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. 
Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, την ΚΥΑ με αριθ.47458/2020-(ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β )́ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,με την 
υπ’ αριθμ 56468 ΕΞ 2020-(ΦΕΚ 2198/Β/5.06.2020) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ορίζονται ως εξής: 
                                              
 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

         
α/
α 

    
Τοποθεσία 

Άσκηση 
Δραστηριότητας 
                                 

Τετραγωνικά 
μέτρα 

Τιμή εκκίνησης 

             
1 

Θέση Οτζιάς 3 
(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  
ποδηλάτων προς 
ενοικίαση  

          20 1.392,00€ 
[(12€Χ20τμ)+1500€]-
20% 

             
2 

Θέση  Ποίσσες 4 
(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  
ποδηλάτων προς 
ενοικίαση 

          20                                       960,00€ 
[(10€Χ20τμ)+1000€]- 
20%  

 
Για την ανάπτυξη θαλασσίων μέσων αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι: 
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α) δύο (2) μηχανοκίνητα σκάφη 
β) είκοσι (20) κανό 
γ) δέκα (10) ποδήλατα θαλάσσης 
Στον κατωτέρω πίνακα φαίνονται οι συντεταγμένες των υπό παραχώρηση θέσεων τμημάτων αιγιαλού και 
παραλίας. 

Τοποθεσία  Eμβαδόν (m2) 
Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου 

της έκτασης 

Θέση Οτζιάς 3 (μεσαίο τμήμα 
παραλίας) 

20 

Χ0:530710.96 
Χ1:530716.39  
Χ2:530717.58  
Χ3:530712.29  

Ψ0:4169491.76 
Ψ1:4169489.91  
Ψ2:4169493.22 
Ψ3:4169495.07  

Ποίσσες  4 (μεσαίο τμήμα παραλίας)  20 

Χ0:524270.43 
Χ1:524274.10 
Χ2:524271.95 
Χ3:524268.31 

Ψ0:4161043.17 
Ψ1:4161041.68 
Ψ2:4161037.05  
Ψ3:4161038.54 

 
2) Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που 
αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη 
ώρας  εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για την συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν 
της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του 
ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η 
δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει 
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας 
επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο 
έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται 
στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.    
Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο 
πλειοδότη και τον εγγυητή του. 
 
3).Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, στο Παλαιό  
Δημαρχείο του Δήμου Κέας,  στην  πλατεία Ιουλίδα Κέας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών η οποία έχει 
οριστεί με την υπ’ αριθμ. 17/2021 απόφαση του Δ.Σ ως εξής: 
Για την θέση Οτζιάς 3 (μεσαίο τμήμα παραλίας) στις 26/7/2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 π.μ (ώρα 
λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και  κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην 
δημοπρασία) έως 09:30π.μ 
Για την θέση  Ποίσσες 4 (μεσαίο τμήμα παραλίας) στις 26/7/2021  ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:30 π.μ (ώρα 
λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων και  κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στην 
δημοπρασία) έως 10:00 π.μ 
 Σε περίπτωση που οι παραπάνω δημοπρασίες αποβούν άκαρπες για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθούν 
με απόφαση Δημάρχου. 
  
4). Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 
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Το κατώτατο όριο προσφοράς της πρώτης προσφοράς ορίζεται στον πίνακα του πρώτου όρου, ανάλογα με 
την τοποθεσία του χώρου παραχώρησης. (Βάσει του άρθρου 17 της υπ’αριθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020(ΦΕΚ 184 
Β’/2020).Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60% του 
υπολογισθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με την ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798)   .  
   
5). Εγγυητής 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλέγγυος και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για 
την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης άνευ δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως.  
6). Δικαίωμα αποζημίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της 
δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής καθώς και σε περίπτωση 
καθυστέρησης της κοινοποίησης της έγκρισης που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να 
ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ. 

7).  Σύμβαση 

Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της 
Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-
mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη 
θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, 
το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή 
απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού ορίων γραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα 
οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει 
εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε 
πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την 
κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση. Παρερχομένης άπρακτης της 
ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως 
προς το περιεχόμενο της προκήρυξης. Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης 
υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η 
παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή 
οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) την 
αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του 
πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν 
σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερ ού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί 
του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια ο Δήμος 
αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και 
τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) 
αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα 
από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, του υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το 
απόσπασμα του τοπογραφικό διαγράμματος καθορισμού ορίων γραμμών αιγιαλού και παραλίας, το 
πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του 
Δημοσίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στον Δήμο.                                                                                               

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με 
αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής (Οικονομική Επιτροπή) περί κατακυρώσεως 
ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη 
και υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εξόφληση του προβλεπόμενου οικονομικού αντιτίμου όπως 
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αυτό ορίζεται από την σχετική ΚΥΑ, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς 
δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι 
ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της 
προηγούμενης. Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπέρ ου, το είδος της 
παραχώρησης (απευθείας ή μη, η διάρκεια της σύμβαση, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του 
κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π) , το είδος της χρήσης και 
το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο 

ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν.4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή 
«OPEN» της ΕΚΧΑ Α.Ε., ήσε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών 
αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται 
και θεωρείται από τον Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης. Ο Δήμος 
αποστέλλει στην αρμόδιο Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του πρακτικού κατακύρωσης της δημοπρασίας 
και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) 
αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας συνοδευόμενα 
από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ 
του δημοσίου. Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί επί ποινή ανάκλησής της, οι 
τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα καθώς 
και να αναγράφεται ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του δημοσίου.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, οι Κτηματικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να προβούν σε 
αυτοψία και να λαμβάνουν άμεσα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας της 
κοινόχρηστης Δημόσιας Περιουσίας. 

Μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπέρ ου έχει το δικαίωμα να εγκατασταθεί στον 
παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο. 

8). Διάρκεια εκμίσθωσης-αναπροσαρμογή μισθώματος      
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι διετής και ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
έως την 31/12/2022. 
9). Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 
Η καταβολή του ανταλλάγματος για τις συμβάσεις παραχώρησης από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 
31/12/2022 θα καταβάλλεται εφάπαξ ή σε δόσεις μετά από αίτηση του μισθωτή , όπως αυτές ορίζονται από 
την ισχύουσα ΚΥΑ υπαρ.47458 ΕΞ 2020(ΦΕΚ 1864/Β/15-5-20. 
Για το έτος 2021 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό 60% του 
υπολογισθέντος ανταλλάγματος σύμφωνα με την  ΚΥΑ 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798) . Τα τέλη 
χαρτοσήμου όπως Δημόσιος και Κοινοτικό φόρος, κλπ βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

10). Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για να γίνει δεκτός  κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της 
δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και: 

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο ή διαβατήριο αν πρόκειται   για 
αλλοδαπούς.  

2. Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία 
3. Νόμιμο πληρεξούσιο όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου 
4. Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός των χωρών της Ε.Ε ή άδεια 

παραμονής εάν  έχουν  ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε 
5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους 

όρους διακήρυξης της δημοπρασίας και της ΚΥΑ 47458/2020 (ΦΕΚ 1864/15-5-2020 τ.Β )́, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και 
για τους υπόλοιπους εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του. Στην περίπτωση που στην 
Δημοπρασία συμμετέχει προσωπική εταιρεία οι βεβαιώσεις που αναφέρονται πρέπει να 
υποβληθούν χωριστά από κάθε ομόρρυθμο εταίρο και επί Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. από τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους και με κατάθεση των καταστατικών των εταιρικών τους. Εφόσον, συμμετέχουν 
φυσικά πρόσωπα που ενεργούν «Εν Κοινοπραξία» όλα αυτά ευθύνονται «αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο». Τυχόν δε αντίθετη δήλωσή τους και μετά την προσφορά τους είναι απαράδεκτη. 

7. Φορολογική ενημερότητα περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους 
εταίρους, αν είναι εταιρεία) και του εγγυητή του 

8. Ασφαλιστική ενημερότητα του συμμετέχοντος 
9. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί 
παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο 
οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή 
Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο 
(1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, και για το σύνολο των 
δύο ετών. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με 
άλλη (καλής εκτέλεσης) ανερχόμενη στο ένα δέκατο (1/10) επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η 
οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης, την ολοσχερή πληρωμή του μίσθιου και την 
εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης από τον μισθωτή, και για το σύνολο των δύο ετών. Για το έτος 2021 
το ποσό της εγγύησης θα ανέλθει στο 60% του επιτευχθέντος μισθώματος. 
 

         
α/
α 

    
Τοποθεσία 

Άσκηση 
Δραστηριότητας 
                                 

Εγγύηση 

             
1 

Θέση Οτζιάς 3 
(μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  
ποδηλάτων προς 
ενοικίαση  

222,72€ 
[1392,00+(1392,00*60%)]*10% 

             
2 

Θέση  Ποίσσες 
4 (μεσαίο τμήμα 

παραλίας) 

Τοποθέτηση κανό και  
ποδηλάτων προς 
ενοικίαση 

153,60€ 
[960,00+(960,00*60%)]*10%  

 
10. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφά τους και σχετικό 

παραστατικό εκπροσώπησης επί ποινή αποκλεισμού 
11. Άδεια εκμίσθωσης Θ.Μ.Α από την αρμόδια Λιμενική αρχή είτε: α) αντίγραφο της αίτησης 

χορήγησης άδειας Θ.Μ.Α. προς την αρμόδια Λιμενική αρχή και β) το πρακτικό της Επιτροπής του 
αρ.35 του Γ.Κ.Λ20 (ΦΕΚ 1929/Β/18), με θετική εισήγηση. 

12. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις 
διατάξεις του άρθρου13 του ν. 2971/2001,όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του 

επιτραπεί παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας (Όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν 
προσκομίσουν το ανωτέρω έγγραφο τη μέρα της δημοπρασίας, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 

ότι θα το προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασης) 

 
11). Υποχρεώσεις μισθωτή 
Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις και στους όρους και τις προϋποθέσεις: 
Της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 -ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 για τον «Καθορισμό όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών 
θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, 
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», ισχύος μέχρι την 
31.12.2022,όπως αυτή όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σε κάθε άλλη 



20ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Ιουλίου 2021 

περίπτωση ισχύει η παρ. 6 του α.13, ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Οι μισθωτές στους οποίους μεταβιβάζεται 
το δικαίωμα απλής χρήσης δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με το Δήμο Κέας υπόκειται στις υποχρεώσεις 
αυτού. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα άρθρα της παρούσας προκήρυξης ή όρος του μισθωτηρίου 
βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 -ΦΕΚ 1864/Β/15-5-2020 και στα 
αναπόσπαστα παραρτήματα αυτής υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αυτή, όπως ισχύει κατά 
την υπογραφή της  σύμβασης. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81.  

• Οφείλουν να εξασφαλίζουν και να μην εμποδίζουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των 
πολιτών στην παραλία και τον αιγιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. 

• Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 της 
σχετικής ΚΥΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», όπως ισχύει κατά της υπογραφής της σύμβασης. Ο εκ πλειοδοσίας 
παραχωρησιούχος δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, ουδεμία μόνιμου χαρακτήρα κατασκευή θα 
εγκαταστήσει επί του αιγιαλού, πέραν των ρητώς κατονομαζομένων ως επιτρεπτών στην σχετική 
ΚΥΑ, όπως ισχύει.  

• Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον καθορισμένο χώρο που θα αναφέρεται στο μισθωτήριο 
πάντα καθαρό και ευπρεπή καθ' όλο το 24ωρο και να συγκεντρώνει και  να μεταφέρει τα 
απορρίμματα στο κοντινότερο σημείο από το οποίο περνά το απορριμματοφόρο του Δήμου. 

• Οι μισθωτές οφείλουν να τοποθετήσουν σημαδούρες με υπόδειξη του λιμεναρχείου για την 
προστασία των λουομένων με δαπάνη και ευθύνη τους.  
 

Οι ανακηρυχθέντες πλειοδότες υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των κατά νόμο αδειών και 
εγκρίσεων που απαιτούνται από άλλες αρχές, υπηρεσίες ή φορείς, για την άσκηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας για την οποία παραχωρήθηκε το δικαίωμα απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και να 
την ασκεί σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τη διέπουν. Η σύμβαση 
μίσθωσης δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες άλλων διευθύνσεων ή αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου 
απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας.  
 
12). Λήξη μίσθωσης 
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το 
παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. 
 
13). Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση 
Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. 
Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής, όπως και οποιαδήποτε 
παρέμβαση στον αιγιαλό-παραλία που θα αλλοιώσει το χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο 
περιβάλλον. 
Απαγορεύεται η εγκατάσταση τρίτων στο χώρο. 
 
14). Ευθύνη Δήμου 
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή 
και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου. Δεν ευθύνεται επίσης ο Δήμος για  

την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί το ακινήτου ούτε υποχρεούται σε ολική ή μερική επιστροφή ή  
μείωση του μισθώματος ή στη λύση της μίσθωσης για οποιαδήποτε αιτία αναγόμενη στην ύπαρξη τυχόν 
οποιονδήποτε νομικών ελαττωμάτων τούτου (μισθίου).  

15). Δημοσίευση Διακήρυξης 
Η διακήρυξη της Δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του «Προγράμματος 
Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την 
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διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου. 
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Κοινή Γνώμη», δέκα τουλάχιστον μέρες πριν 
την διενέργεια της δημοπρασίας   
Τα  έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 
 
16). Άλλες Διατάξεις 
Οι υπέρ ων στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς -υποχρεώσεις -απαγορεύσεις: 

• Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή στοιχείων από τον 
μισθωτή προς  τον Δήμο 

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε  επέμβαση που αλλοιώνει την φυσική μορφολογία και τα βιοτικά 
στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης. καθώς και τον κοινόχρηστο 
χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος 
συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, 
επιχωματώσεις κ.λ.π), ή  τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κ.λ.π. 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εντός του χώρου 

• Δεν επιτρέπεται η διέλευση οποιουδήποτε άλλου τροχοφόρου δια μέσου της παραλίας πλην   
αυτών που μεταφέρουν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, καθώς επίσης απαγορεύεται αυστηρά η 
κατασκευή στον αιγιαλό κάθε είδους μόνιμης εγκατάστασης από υλικά οικοδομής. 

• Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών ομπρελών, πινακίδων,σημαιών, ή άλλων αντικειμένων 
στο χώρο, και η πώληση διαφόρων ειδών όπως αντηλιακών, μαγιό, αναψυκτικών, ειδών φαγητού. 

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μουσικής στον χώρο των ομπρελών. Η παραγόμενη 
στάθμη θορύβου από  μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην 
ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας. 

• Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα με δική το ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει σε μόνιμες βάσεις σε 

εμφανή και συμμετρικά σημεία στον χώρο της εκμισθωμένης περιοχής κάδους απορριμμάτων. Οι 
κάδοι πρέπει να είναι από ξύλο ή επένδυση ξύλου ή άλλο φυσικό υλικό και να φέρουν πλαστική 

σακούλα απορριμμάτων στο εσωτερικό τους, Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πλαστικών κάδων. 

• Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον χώρο κατά τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται και να 

μην θίγονται οι διατάξεις περί κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων. 

• Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του 
κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την 
ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων  

• Η μίσθωση χώρου για ενοικίαση θαλασσίων μέσων αναψυχής γίνεται σε συγκεκριμένο σημείο και 
σε όσους έχουν εφοδιαστεί την κατά νόμο άδεια από την Λιμενική Αρχή  και οπωσδήποτε θα 
τηρούν αυτά που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Λ άρθρο 20 παρ.6. Ο έλεγχος για την διασφάλιση της 
εφαρμογής των ανωτέρω και κατωτέρων όρων και προϋποθέσεων θα γίνεται από τις Λιμενικές 
Αρχές του νησιού καθώς και από τις Αστυνομικές αρχές.  

• Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της 
δραστηριότητας. 

• Η μη έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων από τον μισθωτή και τον εγγυητή θα επιφέρει την 
αυτοδίκαιη έκπτωση του μισθωτή από το μίσθιο. 

• Ο δημοπρατούμενος χώρος είναι συγκεκριμένος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκταθεί 
σε άλλο σημείο της παραλίας. 

• Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική 
του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη 
μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο. 
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• Με μέριμνα του μισθωτή κάθε παραλίας ή μέρους αυτής πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά όλα τα 
απαραίτητα είδη πρώτων αναγκών σύμφωνα με τον Υγειονομικό Κανονισμό (πλήρες  

φαρμακείο, με τα απαραίτητα φαρμακευτικά υλικά για αντιμετώπιση μικροτραυματισμών και ότι 
άλλο μπορεί να προσφέρει άμεση βοήθεια στους λουόμενους). 

17).  Επανάληψη της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν 
πλειοδότης. 
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: 
α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την 
αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου το επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια 
δημοπρασίας. 
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να 
υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά  την κοινοποίηση στον τελευταίο 
πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός 
εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 
Στην περίπτωση β΄  η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή 
αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν δυνάμενο να 
μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη 
στους όρους της πρώτης διακήρυξης, ενεργείται δε μετά πέντε τουλάχιστον ημέρες, αφού η διακήρυξη 
δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση στον τόπο της δημοπρασίας επί αποδείξει, υπολογιζόμενης και της ημέρας 
της τοιχοκολλήσεως, διεξάγεται δε σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την 
προηγούμενη δημοπρασία. 

18). Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
διεύθυνση Δημαρχιακό Κατάστημα Κέας, Ιουλίδα, Τ.Κ 84002, τηλέφωνα : 2288360009. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που 
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση» 
 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 130/2021 
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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     

 


