
27ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Αυγούστου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/25.08.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:30,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 3971/20-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση τα κάτωθι 7 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                                        ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1. Τζουβάρας Ελευθέριος        
2. Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           ΟΥΔΕΙΣ
3. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
4. Βουτσινάς Γεώργιος
5. Πατηνιώτη Μαρία        
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή    

  

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3971/20.08.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
(αφορά  δαπάνες  μεταφοράς  υλικών  και  συσκευασιών  ανακύκλωσης  του  Δήμου  Κέας).
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή εξόδων που
απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στην Ιουλίδα
Κέας  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
απόφαση επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρο-
νικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος 2021-2022”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση επί  αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικού για την υπογραφή
σύμβασης  για  το  Τμήμα  1:  «Οικοδομικά  Υλικά»  της  “Προμήθειας  Οικοδομικών  Υλικών”
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6Ο:  Απόφαση επί  αιτήματος  παράτασης  υποβολής  δικαιολογητικού  για  την  υπογραφή
σύμβασης για το Τμήμα 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών”
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 7ο:  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021. [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρω-
μής (αφορά δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας).

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής :

Με την υπ’ αριθμ. 73/2021 (ΑΔΑ: ΨΦ5ΝΩΕΔ-ΔΡΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 4.000,00 €, στο όνομα του υπαλλήλου
του Δήμου κ.Λεονάρδου Κοζαδίνου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών
και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 509/14-05-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το
οποίο εισέπραξε ο υπόλογος την 17η του μηνός  Μαΐου έτους 2021.

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 3.746,66 € το ποσό των 253,34 € που δεν δαπανήθηκε,
επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.

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

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των
άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2. Την υπ’ αριθμ. 73/2021 (ΑΔΑ: ΨΦ5ΝΩΕΔ-ΔΡΛ) απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ύψους  4.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Λεονάρδου Κοζαδίνου
3. Τα δικαιολογητικά (εισιτήρια, ζυγολόγια) που υπέβαλε ο υπόλογος
4.  Το  υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  5/25.08.2021  &  υπ΄αριθμ. ΓΡΥ  4/25.08.2021  γραμμάτιο  επιστροφής
υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  για  το  υπ’  αριθμ.  509/14-05-2021  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής,  ύψους  4.000,00  €,  που  εκδόθηκε  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  Λεονάρδου
Κοζαδίνου,  με  συνολικό  ύψος δαπάνης  3.746,66 €  και  επιστροφή στο ταμείο  του  Δήμου του
υπόλοιπου ποσού  253,34 € με το υπ΄αριθμ.  ΑΠΥ  5/25.08.2021 & υπ΄αριθμ. ΓΡΥ 4/25.08.2021
γραμμάτιο επιστροφής υπολόγου και  απαλλάσσει  τον  υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα
αυτό.

                     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 145/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη με-
ταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.

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

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

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

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

Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την
έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  ύψους  2.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6412.0001  του
προϋπολογισμού έτους 2021 στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

2. Η διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2021 θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 146/2021
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ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στην Ιουλίδα Κέας  

Ο  πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  εισηγούμενος  το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.  Το άρθρο 72 του Ν.3852/2013 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2013)  σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
2. Τις διατάξεις των άρθρων 810 έως 821 του Αστικού Κώδικα 
3. Την  με  αρ.  0809/5.2.2021  Έγκριση  της  ΔΥΣ/ΔΕΗ,  ως  τροποποιήθηκε  με  την  με  αρ.
4887/10.8.2021 έγκριση περί δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου της ΔΕΗ στην Ιουλίδα Κέας
από το Δήμο Κέας.
4.Το γεγονός ότι το υπάρχει ανάγκη συστέγασης των κοινωνικών υπηρεσιών και εγγύτητα αυτών
με το Π.Π.Ι Κέας για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους.

Εισηγούμαστε:
 Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση Ροκομένο

Ιουλίδας Κέας
Το εν λόγω ακίνητο θα στεγάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα τις δο-
μές του Κέντρου Κοινότητας, τις συνεδρίες των ψυχολόγων και ψυχιάτρων της Εταιρείας Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, καθώς και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ θα
αποτελέσει και βασική προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας δημοτικού ιατρείου.
Η χρήση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη

 Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για την υπογραφή της σχε-
τικής συμβολαιογραφικής πράξης με τους κάτωθι όρους:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα  ........................................... του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021)
μεταξύ:

1. Αφενός : της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
(ΑΦΜ 090000045 - ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) με διακριτικό τίτλο ΔΕΗ Α.Ε.,  που έχει την έδρα της
στην Αθήνα επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30, T.K. 104 32, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην
προκειμένη περίπτωση από τον Αλέξη Δημητρίου του Θεοδώρου, Διευθυντή Μετασχηματισμού
Συστήματος  Προμηθειών  &  εκτελούντα  χρέη  Αναπληρωτή  Διευθυντή  Υπηρεσιών  Στέγασης
αυτής, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «η παραχωρούσα» και

2. αφετέρου : του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ (Α.Φ.Μ. 090116331 - ΔΟΥ Κορωπίου) που έχει την έδρα του
στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 840 02, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση
από την Ειρήνη Βελισσαροπούλου του Αγγέλου, Δήμαρχο αυτού, και ο οποίος στη συνέχεια θα
αποκαλείται «ο παραχωρησιούχος»,
               
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Η παραχωρούσα έχει στην αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή οικόπεδο επί της
Επαρχιακής Οδού Λιμανιού Κορρησίας - Όρμου Καμπίου, στη θέση «Ροκομένο» της νήσου Κέας,
επιφανείας 368,74 Μ2 (360,00 Μ2 βάσει τίτλων κτήσεως), με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5,….,
Α11, Α12, Α1, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθ. Τ-203/13.09.2006 Τοπογραφικό Διάγραμμα της
Διεύθυνσης  Υπηρεσιών  –  Στέγασης  της  παραχωρούσας,  το  οποίο  συνυπογράφεται  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Εντός
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του  οικοπέδου  υφίσταται  ισόγειο  κτίσμα  αποτελούμενο  από  χώρους  μηχανοστασίου,
στεγασμένης αποθήκης και WC, συνολικής επιφανείας 125,70 Μ2.

Τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν της με αρ. 0809/5.2.2021 Έγκρισης της ΔΥΣ/ΔΕΗ,
ως τροποποιήθηκε με την με αρ.  4887/10.8.2021 έγκριση,  σε συνδυασμό με την απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. ……. συναποδέχονται και συνομολογούν τη δωρεάν παραχώρηση
του παραπάνω ακινήτου, που στη συνέχεια θα αποκαλείται  «παραχωρούμενος χώρος», με τους
ακόλουθους όρους και συμφωνίες: 

Η δωρεάν παραχώρηση συνομολογείται  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, που θα
αρχίσει την επομένη της υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού παραχώρησης και θα λήγει
την αντίστοιχη ημέρα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών. Αποκλείεται  ρητά η  σιωπηρή
παράταση του χρόνου της παραχώρησης ή η σιωπηρή ανανέωσή της, και τυχόν παράταση του
συμβατικού χρόνου διάρκειας θα έχει ισχύ μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών και
γραπτής τροποποίησης του παρόντος.

Ο παραχωρούμενος χώρος παραδίδεται στον παραχωρησιούχο στην κατάσταση που βρίσκεται,
χωρίς  υποχρέωση της  παραχωρούσας  για  προσθήκες,  βελτιώσεις  ή  εξωραϊσμό  αυτού  ή  για
οποιαδήποτε εργασία, ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη πράξη για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση κοινωφελών
αναγκών του παραχωρησιούχου, ήτοι, για τη στέγαση απαραίτητων κοινωνικών δομών και την
προσφορά στους δημότες του παραχωρησιούχου κοινωφελών υπηρεσιών. 
Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει με το παρόν κατά τη διάρκεια της παρούσας παραχώρησης τις
απαραίτητες  εργασίες  επισκευής  του  παραχωρούμενου  χώρου  λόγω  παλαιότητας,  εργασίες
ανακαίνισης  και  διαμόρφωσης  του  κτιρίου,  οι  οποίες  είτε  εντάσσονται  σε  χρηματοδοτικά
προγράμματα του Δήμου είτε θα εκτελεστούν με δαπάνες του, πάντως, σε κάθε περίπτωση θα
εκτελεστούν επ’ ωφελεία του παραχωρούμενου χώρου συνολικά.

Η μετατροπή της χρήσης του παραχωρούμενου χώρου, η εν όλω ή εν μέρει ή η για οιαδήποτε
αιτία παραχώρηση της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η συμμετοχή ή η σύναψη
ή η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας και η πρόσληψη συνεταίρου με αντικείμενο τον
παραχωρούμενο  χώρο  ή  την  παρούσα  παραχώρηση,  επιτρέπονται  μόνο  κατόπιν  έγγραφης
άδειας της παραχωρούσας, και εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος.

Ο παραχωρησιούχος δηλώνει ότι ο παραχωρούμενος χώρος είναι της πλήρους αρεσκείας του και
κατάλληλος για τη χρήση που συμφωνήθηκε στον όρο 3 του παρόντος. 
Επίσης,  ο παραχωρησιούχος δηλώνει ότι εάν παύσει να χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο
για  το  σκοπό  που  του  παραχωρείται  οφείλει  να  τον  αποδώσει  εντός  ….  μηνών  στην
παραχωρούσα, ακόμα και πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας της παραχώρησης.  

Απαγορεύεται στον παραχωρούμενο χώρο η αποθήκευση ή χρήση αντικειμένων και υλών σε
οποιαδήποτε  μορφή (χημικά,  πετρελαιοειδή κ.λπ.)  που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε
αυτόν ή σε τρίτους ή στο περιβάλλον.

Ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται και υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο με
επιμέλεια, να το διατηρεί καθαρό με δικά του έξοδα και να μεριμνά για τη λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις, για
την  ασφαλή  χρήση  του  παραχωρούμενου  χώρου  και  την  αποφυγή  οποιασδήποτε  ζημιάς  ή
ατυχήματος  σε  αυτό,  στις  τυχόν  εγκαταστάσεις  του  ή  σε  τρίτους.  Επίσης,  δεσμεύεται  και
υποχρεούται  να  τηρεί  τους  όρους  ασφάλειας  και  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  ως  προς
ανθρώπους και πράγματα, και γενικά να τηρεί την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία καθ’ όλη
τη διάρκεια της παραχώρησης και της τυχόν νόμιμης ή αναγκαστικής παράτασής της.
Τυχόν εργασίες  στον παραχωρούμενο χώρο θα γίνονται  με αποκλειστική ευθύνη, έξοδα και
δαπάνες  του  παραχωρησιούχου,  μέσα  στο  πλαίσιο  της  νομιμότητας,  λαμβάνοντας  τις
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, όπου απαιτούνται.
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Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντηρεί τον παραχωρούμενο χώρο, να επιδιορθώνει και
γενικότερα να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά του παραχωρούμενου χώρου καθώς και των
τυχόν εγκαταστάσεών του, με δική του αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη, ώστε κατά τη λήξη ή
την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας παραχώρησης, να είναι σε θέση να εκπληρώσει
την υποχρέωσή του να αποδώσει τον παραχωρούμενο χώρο στην κατάσταση στην οποία το
παρέλαβε. Επίσης οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την παραχωρούσα για τυχόν κινδύνους ή
ζημιές του παραχωρούμενου χώρου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές ή ζημιές στον
παραχωρούμενο  χώρο  με  υπαιτιότητα  του  παραχωρησιούχου,  τότε  ο  παραχωρησιούχος
υποχρεούται να τις αποκαταστήσει μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η παραχωρούσα.

Ο  παραχωρησιούχος  ρητά  δηλώνει,  υπόσχεται  και  εγγυάται  ότι  είναι  αυτός  και  μόνο
αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  ο,τιδήποτε  συμβεί  (ενδεικτικά,  στο  περιβάλλον,  ανθρώπους,
πράγματα κ.λπ.)  εντός του παραχωρούμενου χώρου,  τόσο κατά τη συμβατική διάρκεια της
παραχώρησης  όσο  και  κατά  την  τυχόν  παράταση  αυτής,  και  ρητά  αναλαμβάνει  να
αποκαταστήσει  εξ  ολοκλήρου  οποιαδήποτε  θετική  ή  αποθετική  ζημιά  που  θα  προκληθεί  σε
οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο ή και αιτία.

Η παραχωρούσα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη (αστική ή και ποινική) για ζημιά ή βλάβη
που  θα  γίνει  στον  παραχωρούμενο  χώρο,  στις  τυχόν  εγκαταστάσεις  του,  σε  τρίτους  ή  σε
πρόσωπα ή πράγματα από πυρκαγιά, ανωτέρα βία, τυχαίο γεγονός ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,
καθώς  και  για  ο,τιδήποτε  συμβεί  εντός  του  παραχωρούμενου  χώρου  (παράνομη  είσοδος,
ατύχημα  κ.λπ.)  ή  για  ενδεχόμενο  πρόβλημα  στη  χρήση  για  την  οποία  προορίζεται  ο
παραχωρούμενος χώρος ή για οποιαδήποτε συνέπεια λόγω της χρήσης του παραχωρούμενου
χώρου, τόσο κατά τη συμβατική διάρκεια της παραχώρησης όσο και κατά την τυχόν παράτασή
της.  

Η  παραχωρούσα  διατηρεί  το  δικαίωμα  οποτεδήποτε  να  προβαίνει  σε  επιθεώρηση  του
παραχωρούμενου χώρου για τη διαπίστωση της κατάστασης αυτού και της τήρησης ή μη των
όρων του παρόντος συμφωνητικού. 
 
Όλες οι κατά τη διάρκεια της παραχώρησης τυχόν δαπάνες, τέλη και φόροι, κατά το μέρος που
αφορούν υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου, θα βαρύνουν τον παραχωρησιούχο.

Όλοι οι φόροι οικοδομών, τα τέλη ακίνητης περιουσίας, εισφορές και άλλα οποιαδήποτε τυχόν
βάρη, που βαρύνουν τον παραχωρούμενο χώρο που προέρχονται από την παραχώρηση αυτή,
βαρύνουν αποκλειστικά την παραχωρούσα.

Η παράδοση του παραχωρούμενου χώρου θα γίνει με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης
και Παραλαβής αυτού, στο οποίο θα καταχωρούνται οι τυχόν παρατηρήσεις και αξιώσεις των
συμβαλλομένων,  εξειδικευμένες  (όχι  αορίστως),  άλλως  σε  περίπτωση  μη  διατύπωσης
συγκεκριμένης επιφύλαξης τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρείται ότι ρητώς παραιτήθηκαν από κάθε
αξίωσή τους σε σχέση ή εξ αφορμής της  παρούσας σύμβασης παραχώρησης. 

Με τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της παρούσας παραχώρησης, η παραχωρούσα δεν
υποχρεούται  να  καταβάλλει  οποιασδήποτε  μορφής  αποζημίωση  για  τις  τυχόν  εργασίες  και
κατασκευές  που θα  έχουν υλοποιηθεί  στο  μίσθιο  από  τον  παραχωρησιούχο  και  δύναται  να
διεκδικήσει  από  τον  παραχωρησιούχο   οποιαδήποτε  θετική  ή  αποθετική  ζημιά  που  θα  της
προκληθεί από οποιονδήποτε λόγο ή και αιτία.

Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος συμφωνητικού θα αποδεικνύεται αποκλειστικά
και  μόνο  εγγράφως.  Η  τυχόν  μη  έγκαιρη  ενάσκηση  από  την  παραχωρούσα  οποιουδήποτε
δικαιώματός της, είτε μία φορά είτε κατ’ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτησή της από αυτό το
δικαίωμα.

Η αθέτηση από τα μέρη ουσιώδους όρου του συμφωνητικού αυτού, αποτελεί λόγο καταγγελίας
της  σύμβασης.  Περαιτέρω  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δικαιούνται  σε  ανόρθωση  κάθε  και
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οποιασδήποτε  θετικής  ή  αποθετικής  ζημίας  τους  που  θα  οφείλεται  σε  αθέτηση  όρων  του
συμφωνητικού αυτού.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι για κάθε διένεξη ή διαφορά, η οποία θα ανακύπτει κατά
την εκτέλεση ή την ερμηνεία των όρων του παρόντος, αρμόδια, ύστερα από την αποτυχία του
φιλικού διακανονισμού, θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η παραχωρούσα δηλώνει ότι οιοδήποτε έγγραφο, δικαστικό ή εξώδικο, του   παραχωρησιούχου
που απευθύνεται  σε  αυτή νομίμως,  θα επιδίδεται  στην έδρα της στην Αθήνα επί  της  οδού
Χαλκοκονδύλη 30, Τ.Κ. 104 32.
Ο παραχωρησιούχος δηλώνει ότι οιοδήποτε έγγραφο, δικαστικό ή εξώδικο, της παραχωρούσας
που απευθύνεται σε αυτόν νομίμως, θα επιδίδεται στην έδρα του στην Ιουλίδα Κέας, Τ.Κ. 840
02. 
Κάθε λοιπή έγγραφη ενημέρωση ή ειδοποίηση, για οποιοδήποτε θέμα που απορρέει από την
παρούσα  σύμβαση,  θα  αποστέλλεται  ή  ταχυδρομικώς  στην  ίδια  διεύθυνση  ή  με  μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση …………………………………….. 

Η παρούσα Συμβολαιογραφική Πράξη θα μεταγραφεί στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, με έξοδα
και δαπάνες του παραχωρησιούχου.

Το παρόν υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, από τα οποία ένα έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος,
το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

      

Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας, κ. Νικόλαος Δεμένεγας αναφέρει 
σχετικά με το παρόν θέμα τα εξής :

“ ..  Ψηφίζω  ΥΠΕΡ  στο  θέμα  3  "Αποδοχή  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  ακινήτου
ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στην Ιουλίδα Κέας", με την παρατήρηση ότι, λόγω του υψηλού κόστους από
τον  Δήμο  για  την  επισκευή  του  κτίσματος,  πρέπει  να  ζητηθεί  αύξηση  του  χρόνου  παραχώρησης
χρήσης του ακινήτου, τουλάχιστον για 25 έτη..” 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω 
διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. στη θέση Ροκομένο Ιουλί-
δας Κέας.

1. Το εν λόγω ακίνητο θα στεγάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κέας και συγκεκριμένα τις δο-
μές του Κέντρου Κοινότητας, τις συνεδρίες των ψυχολόγων και ψυχιάτρων της Εταιρείας Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, καθώς και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ θα
αποτελέσει και βασική προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας δημοτικού ιατρείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΣΑ 

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»   

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟ

 «ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ»
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2. Η χρήση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη.
3. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για την υπογραφή της σχε-

τικής συμβολαιογραφικής πράξης με τους ανωτέρω όρους.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 147/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και
απόφαση επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικού του δημόσιου ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας
για το έτος 2021-2022”.  

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 3997/23-08-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022

Στην  Ιουλίδα  την 23η  Αυγούστου  2021,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:30 συνήλθε  σε
τακτική συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  του άρθρου
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 20  /2021 απόφαση  
της  Οικονομικής  Επιτροπής  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αξιολόγηση  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη
Σύμβασης  “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022” κατόπιν
Πρόσκλησης  της  Δημάρχου  Κέας  (3817/10.08.2021)  και  σε  συνέχεια της με  αριθμ.
Διακήρυξης  3280/15.07.2021,  η  οποία   καταχωρήθηκε  στο  ΕΣΗΔΗΣ και  έλαβε  το
συστημικό αριθμό “135410”.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

Πρόεδρος Κων/νος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

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

1.Με την υπ’ αριθ.  142/2021 (ΑΔΑ: 6ΣΖΡΩΕΔ-ΜΩΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εγκρίθηκε  το  υπ’  αριθ.  3761/06.08.2021  πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά, καθώς και  το υπ’  αριθ.  3763/06.08.2021
πρακτικό αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικής  προσφορά της Επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος
του διαγωνισμού η  εταιρεία  Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ,  με τη συνολική συμβατική αξία των
11.416,83   ευρ  ώ  ,   πλ  έ  ον   2.740,04   ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,   συνολικο  ύ     ποσο  ύ   14.156,87   ευρ  ώ  .  

2.  Με  την  υπ΄αριθ.  3817/10.08.2021 πρόσκληση,  η  Δήμαρχος  Κέας,  προσκάλεσε  τον
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει,  εντός  δέκα (10) ημερών,  τα  δικαιολογητικά όπως αυτά
προβλέπονται  στο  άρθρο  80 του  Ν.  4412/2016, και καθορίζονται  στο  άρθρο  3.2 της



27ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 25ης Αυγούστου 2021

παρούσας  διακήρυξης ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  πλήρωση  των  κριτηρίων  της  μη
συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

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

Συγκεκριμένα:

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

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

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

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

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

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

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

3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας  αρ.  πρωτ.:  3965/20.08.2021.  Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών
προέκυψε ότι, τόσο τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,  όσο και αυτά που
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο ήταν  πλήρη  και
σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η  διακήρυξη  ΜΕ  ΕΞΑΙΡΕΣΗ το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό 2), για την υποβολή του οποίου ο ανάδοχος έχει
καταθέσει εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο αίτημα παράτασης σαράντα (40)
ημερών, δεδομένου ότι αιτήθηκε τη χορήγησή του μέσω του ΚΕΠ Δήμου Κέας εμπρόθεσμα και
έχει καταθέσει αποδεικτικό της εμπρόθεσμης αίτησης έκδοσής του. 
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5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος 2021-2022” και προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΕΓΚΡΙΘΕΙ  το  αίτημα  παράτασης  υποβολής  του  Ενιαίου  Πιστοποιητικού  Δικαστικής
Φερεγγυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση του εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αίτημα είναι
εμπρόθεσμο, κατατεθειμένο ηλεκτρονικά και  σε φυσικό φάκελο και  αιτιολογημένο,
συνοδευόμενο από σχετικό αποδεικτικό έγγραφο .

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα  από  τα  ανωτέρω,  η  Οικονομική  Επιτροπή  καλείται  να  εγκρίνει  το   πρακτικό  της
επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθ. 3280/15.07.2021 διακήρυξης
3)  Το  με  αρ.  3997/23-08-2021πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
5) την υπ’ αριθμ. 344/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008619950,
6)  τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1, αντίστοιχα,
7) το  εμπρόθεσμο  και  αιτιολογημένο  αίτημα  παράτασης  υποβολής  δικαιολογητικού
κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο
8) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  3997/23.08.2021  Πρακτικού αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει  το  αίτημα  παράτασης  υποβολής  του  Ενιαίου  Πιστοποιητικού  Δικαστικής
Φερεγγυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση του εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αίτημα είναι
εμπρόθεσμο, κατατεθειμένο ηλεκτρονικά και  σε φυσικό φάκελο και  αιτιολογημένο,
συνοδευόμενο από σχετικό αποδεικτικό έγγραφο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 148/2021
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ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικού για την υπογραφή
σύμβασης για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών”.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.  125/2021 (ΑΔΑ:  ΨΨΦ5ΩΕΔ-8ΡΠ, ΑΔΑΜ:  21AWRD008906080)
απόφασή της ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 3156/09-07-2021 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δι-
καιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατα-
κύρωσης, και κατακύρωσε το Τμήμα 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.

Εν συνεχεία, η Δήμαρχος Κέας με το με ΑΠ 3227/13.07.2021 έγγραφό της προσκάλεσε την ανωτέρω εται-
ρεία όπως -εντός 20 ημερών- προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας φορο-
λογική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε εγκαίρως φορολογική ενημερότητα και την 30/07/2021, ημερομηνία εκ-
πνοής των 20 ημερών κατέθεσε εμπρόθεσμα (στις 30/08/2021) αίτημα παράτασης υποβολής της εγγυητι-
κής επιστολής, συνοδευόμενο από αποδεικτικό υποβολής της αίτησης έκδοσης αυτής στο τοπικό κατάστη-
μα της Alpha Bank, με ΑΠ 3634/02.08.2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 & 5 του Ν. 4412/2016:
«4.  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5.  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπο-
γράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προ-
σφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.».

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την ανάγκη προμήθειας οικοδομικών υλικών, το συντομότερο δυνατό 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε άλλη προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό

Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υπογραφής σύμβασης για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά»
της της προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, έως την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλε-
σης από την ανάδοχο εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. 

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

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υπογραφής σύμβασης για το Τμήμα 1: «Οικοδομικά Υλικά»
της  προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, έως την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
από την ανάδοχο εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 149/2021
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ΘΕΜΑ 6Ο : Απόφαση επί αιτήματος παράτασης υποβολής δικαιολογητικού για την υπογραφή σύμβασης
για το Τμήμα 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20» της “Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών”.  

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

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ.  126/2021 (ΑΔΑ:  Ψ09ΑΩΕΔ-84Δ, ΑΔΑΜ:  21AWRD008906331)
απόφασή της ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 2396/02-06-2021 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δι-
καιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατα-
κύρωσης, και κατακύρωσε το Τμήμα 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20» της προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ στην εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε για συνολικό ποσό των  των 43.500,00  ευρώ,  πλέον
10.440,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 53.940,00 ευρώ.

Εν συνεχεία, η Δήμαρχος Κέας με το με ΑΠ 3226/13.07.2021 έγγραφό της προσκάλεσε την ανωτέρω εται-
ρεία όπως -εντός 20 ημερών- προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας φορο-
λογική ενημερότητα και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η ανάδοχος εταιρεία προσκόμισε εγκαίρως φορολογική ενημερότητα και την 30/07/2021, ημερομηνία εκ-
πνοής των 20 ημερών κατέθεσε εμπρόθεσμα (στις 30/08/2021) αίτημα παράτασης υποβολής της εγγυητι-
κής επιστολής, συνοδευόμενο από αποδεικτικό υποβολής της αίτησης έκδοσης αυτής στο τοπικό κατάστη-
μα της Alpha Bank, με ΑΠ 3634/02.08.2021. 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 & 5 του Ν. 4412/2016:
«4.  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,  η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5.  Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπο-
γράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προ-
σφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.».

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την ανάγκη προμήθειας οικοδομικών υλικών, το συντομότερο δυνατό 
Το γεγονός ότι δεν υπήρξε άλλη προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό
Το γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι ο μοναδικός πάροχος του υπό προμήθεια υλικού

Εισηγούμαστε:
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υπογραφής σύμβασης για το Τμήμα 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20»  της προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, έως την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης από την ανάδοχο εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. 

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

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υπογραφής σύμβασης για το Τμήμα 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
C16/20» της της προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, έως την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης από την ανάδοχο εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 150/2021
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ΘΕΜΑ 7ο :  Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2021.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού των 
οικονομικών αποτελεσμάτων  και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης. 
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ, σας υποβάλλουμε την έκθεση 
εκτέλεσης του Β΄ τριμήνου 2021. 
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου, που 
παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. 
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, 
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων , τότε το Δημοτικό 
Συμβούλιο, καλείται  να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμενο να προβεί σε 
αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

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

Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά δεδομένα, όπως 
αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα αποτελέσματα επίτευξης των 
στόχων για το Β΄ τρίμηνο 2021.

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

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Β΄ τριμήνου του έτους 
2021.

2. Πίνακας 2:   Ισοζύγιο χρηματικών διαθεσίμων Β΄ τριμήνου 2021

3. Πίνακας 3 : Πίνακας στοχοθεσίας προϋπολογισμού του έτους 2021.

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

Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης
των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων, λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α)  Η  πορεία  είσπραξης  των  εσόδων  του  Π/Υ σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους  στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται,  ότι  οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα  ΠΟΕ»  ελέγχονται  διακριτά  εφαρμόζοντας  την  ίδια  μεθοδολογία  υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.

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

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι

Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

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

(1215) + (4311) –
(1315)

669.139,05 651.841,04 -17.298,01 -2,59%

2.
Επιχορηγήσεις

από ΠΔΕ και ΕΕ

(1212)+ (1213) +
(1216)+ (1219) +
(1321) + (1322) +
(1326) + (1328) +
(1329) - (8262)+

(1217) +
(1315)+(1323)+ (1324)

240.896,43 188.637,37 -52.259,06 -21,69%

3α. Ίδια Έσοδα
(01)+ (02)+ (03)+ (04)
+ (05)+ (07) + (11)+

(14) + (15) + (16)
189.028,13 248.769,64 59.741,51 31,60%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) Έσοδα
παρελθόντων

οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που

βεβαιώνονται  για
πρώτη φορά

175.099,14 222.617,70 47.518,56 27,14%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32) Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

71.783,28 68.611,80 -3.171,48 -4,42%
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5. Λοιπά Έσοδα

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

χρημάτων(+) (31)
Εισπράξεις από δάνεια
+ (4319) Λοιπά έσοδα

προς απόδοση σε
τρίτους

207.331,95 231.064,43 23.732,48 11,45%

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

1.553.277,98 1.611.541,98 58.264,00 3,75%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2020

1.743.461,98 1.743.461,98 0,00%

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)
3.296.739,96 3.355.003,96 58.264,00 1,77%

Παρατηρείται θετική συνολική απόκλιση 3,75% για το σύνολο των εισπραγμένων εσόδων, με τη
μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση στην ομάδα ΚΑΕ 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και ΕΕ».
    
Ο  επόμενος  πίνακας  αφορά  στον  διακριτό   έλεγχο  των  υποομάδων  των  ιδίων  εσόδων,  όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

3α. Ίδια Έσοδα 189.028,13 248.769,64 59.741,51 31,60%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 175.099,14 222.617,70 47.518,56 27,14%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 71.783,28 68.611,80 -3.171,48 -4,42%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 435.910,55 539.999,14 104.088,59 23,88%

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους  υπάρχει βελτίωση του ρυθμού είσπραξης των ιδίων εσόδων, με
μια μικρή αρνητική απόκλιση στις εισπράξεις παρελθόντων οφειλών που όμως δεν επηρεάζει το 
συνολικό θετικό αποτέλεσμα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

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

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

Ομάδα ΚΑΕ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης

1. Κόστος
προσωπικού

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

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

397.294,69 386.163,95 -11.130,74 -2,80%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6) Έξοδα Χρήσης -
(60) Αμοιβές και

έξοδα προσωπικού
658.830,21 455.990,31 -202.839,90 -30,79%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7)  Επενδύσεις 326.707,66 225.415,44 -101.292,22 -31,00%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων

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

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

225.457,68 224.475,23 -982,45 -0,44%

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82) α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

156.536,40 170.590,07 14.053,67 8,98%
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Σύνολο
Εξόδων (Β1)

1.764.826,6
4

1.462.635,00 -302.191,64 -17,12%

Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους δεν ξεπέρασε συνολικά τους
αντίστοιχους στόχους.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

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

Οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις είναι μικρότερες του στόχου και δεν δημιουργούν αρνητική 
απόκλιση που διαμορφώνει  το οικονομικό αποτέλεσμα. Η θετική απόκλιση δεν λαμβάνεται 
υπόψη στην διαμόρφωση του οικονομικού αποτελέσματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

Με την ΚΥΑ 34574 εισήχθησαν στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο νέες 
έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.

Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά των στόχων
εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η ποσοτική διαφορά των 
αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο 
του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ». 

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

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

170.000,0
0

115.856,21 0,00
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Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 
Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Β΄ τρίμηνο.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 1.553.277,98 1.611.541,98 58.264,00

6. Διαθέσιμα 1.743.461,98 1.743.461,98
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 3.296.739,96 3.355.003,96 58.264,00

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.764.826,64 1.462.635,00 -302.191,64

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 1.531.913,32 1.892.368,96 360.455,64

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 170.000,00 115.856,21 0,00

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 1.361.913,32 1.776.512,75 360.455,64

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

10,93%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την 
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 360.455,64€. Το Οικονομικό Αποτέλεσμα για 
το Β τρίμηνο ισούται με το Ταμειακό λόγω της επίτευξης του στόχου των απλήρωτων 
υποχρεώσεων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 1.892.368,96€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις 
απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 115.856,21€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω 
ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 10,93%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

Με τη ΚΥΑ 34574 εισήχθη επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της απόκλισης να 
λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που μεταβάλλουν το συνολικό του 
ύψος. 
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους
του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου π/υ 
εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να 
υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Στο εξεταζόμενο Β τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί  αναμορφώσεις  με τις οποίες 
μεταβλήθηκε το ύψος του Π/Υ. Για τον λόγο αυτό, υπολογίζεται συντελεστής απόκλισης 
αναμορφωμένου προϋπολογισμού. 
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Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.656.637,57

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 7.686.397,57
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 29.760,00

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 0,39%

Η μεταβολή του Π/Υ κατά 29.760,00€ οφείλεται στην εγγραφή των πιστώσεων:

3η αναμόρφωση 29.760,00 Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση 
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

Σύνολο εσόδων (Α1)
1.553.277,98 1.611.541,9

8
58.264,00

Συντελεστής μεταβολής 0,39%

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
1.559.315,30 1.611.541,9

8
52.226,68

6. Διαθέσιμα (λογ.38 ΓΛ)
1.743.461,98 1.743.461,9

8

Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και 
Διαθεσίμων (Α1+6)

3.302.777,28
3.355.003,9
6

52.226,68

Σύνολο Εξόδων (Β1) 1.764.826,64
1.462.635,0
0 -302.191,64

Συντελεστής μεταβολής 0,39%

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)
1.771.686,21 1.462.635,0

0
-309.051,21

Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα 
(Α1+6)-Β1

1.531.091,07 1.892.368,9
6

361.277,89

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 170.000,00 115.856,21 0,00
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-
Γ2)

1.361.091,07 1.776.512,7
5

361.277,89

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ. 
Αποτέλεσμα.

10,94%
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Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

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

του Ν. 4257/2014

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

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

του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 3856/11.08.2021 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Οι-

κονομικών Υπηρεσιών

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

ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

                     Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021 και την υποβολή εισήγησης
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 151/2021
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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    


