
29ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Σεπτεμβρίου 2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης/17.09.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Παρασκευή  17 Σεπτεμβρίου 2021  και  ώρα  10:30,  πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  4289/13-09-2021 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 και η
ψήφος 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. Πατηνιώτης Αντώνης(αναπληρωματικό μέλος)    

  

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 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4289/13.09.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  : Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
στο  ΙΚΑ  υπαλλήλων  μέσω  του  προγράμματος  ''Προώθηση  της  απασχόλησης  Προγραμμάτων
Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  του  ΟΑΕΔ''.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

 ΘΕΜΑ 2ο  :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους  2021.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  3ο  :  Παράταση  χρόνου  υλοποίησης  της  σύμβασης  για  την  επιμέλεια  και  εκτύπωση
φωτογραφίας για τον Δήμο Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
σύνδεσης  στο  δίκτυο διανομής  ηλεκτρικού  ρεύματος.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών
κατακύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022”. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο  :  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών
έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας σε όχημα ιδιοκτησίας Δήμου Κέας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  7ο :  Έγκριση  οδοιπορικών  εξόδων  για  την  μετακίνηση  εκτός  έδρας  της  Δημάρχου.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ
υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χα-
ρακτήρα του ΟΑΕΔ''. 

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής
τα εξής: 

“Με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού¨” όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 Ν.3852/2020 (Α’ 87) αναφέρει εκτός των άλλων ότι, “Η 
Οικονομική Επιτροπή ….. έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
στ) αποφασίζει για: η)Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για την χρηματοδότη-
ση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την  αποδοχή χρη-
ματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά 
προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.”

έχοντας υπόψη:
-την υπ' αριθμ.  37195/29.06.2020 (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 0.1503/27.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/09.04.2020), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Αυγούστου-
Δεκεμβρίου 2020 συνολικού ποσού 12.467,10€  και μηνών Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 συνολικού ποσού 
7.863,57€,

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού ύψους 20.330,67 € για την καταβο-
λή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω του Προγράμματος ''Προώθη-
ση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' μηνών Αυ-
γούστου-Δεκεμβρίου 2020 συνολικού ποσού 12.467,10€  και μηνών Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 συνολι-
κού ποσού 7.863,57€,

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπι-
κού'' του προϋπολογισμού έτους 2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και 
έλαβε υπόψη:
-την υπ' αριθμ. 37195/29.06.2020 (ΑΔΑ: Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 0.1503/27.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1256/Β/09.04.2020), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Αυγούστου-
Δεκεμβρίου 2020 συνολικού ποσού 12.467,10€  και μηνών Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 συνολικού ποσού 
7.863,57€,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου- Μαρτίου 
2021 συνολικού ποσού 20.330,67 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων 
μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 
επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού'' 
του προϋπολογισμού έτους 2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2021
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ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 8ης ανα-
μόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του
έτους 2020 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 1/2021 απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως
παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους κοινωφελούς εργασίας.( ΦΕΚ 1256 Β΄9/4/2020). 
Η Οικονομική Επιτροπή με την  απόφαση 156/2021 (ΑΔΑ 6ΤΨΝΩΕΔ-ΛΝΚ) αποδέχθηκε την χρηματοδότηση των 
εργοδοτικών εισφορών από τον Ο.Α.Ε.Δ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

4319.0002 Επιχορήγηση ασφαλιστικών
εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ 15.030,52 5.300,15 20.330,67

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 15.030,52 5.300,15 20.330,67

Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Με το 56982/30-7-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ, εγκρίθηκε για τον Δήμο Κέας η πρόσληψη για τον Δήμο Κέας  καθαριστών
σχολικών μονάδων με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης 28 και μέγιστο αριθμό ατόμων 9. Η Οικονομική
Επιτροπή με την απόφασή της 141/2021 (ΑΔΑ: Ψ0Υ0ΩΕΔ-ΦΠΨ) όρισε ως μέγιστο αριθμό ωρών τις 28 και αριθμό 
ατόμων 6. 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο οι Δήμοι πρέπει να εγγράψουν στον  προϋπολογισμό τους τόσο στο 
σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων τις πιστώσεις για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου  -  Δεκεμβρίου 2021. 
Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με τον Ν. 
4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177) 
 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ 
βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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»

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών 
καθαριστριών σύμφωνα με το έγγραφο 56982 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1211.0001
Επιχορήγηση για την καταβολή
αμοιβών στις καθαρίστριες των

σχολείων
40.023,00 25.776,00 65.799,00
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

15.6041.0001 Τακτικές αποδοχές σχολικών
καθαριστριών

31.620,00 20.325,00 51.945,00

15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 8.403,00 5.451,00 13.854,00

40.023,00 25.776,00 65.799,00

Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από
την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Με την 61397/17-8-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ), αποδόθηκαν στου 
δικαιούχους Δήμους πιστώσεις που θα καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την 
εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους. Για τον Δήμο Κέας το ποσό αυτό ήταν 
20.800,00€. 
Σύμφωνα  με το Άρθρο έκτο της ΠΝΠ 22.8.2020 (ΦΕΚ Α΄161) η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου με τον Ν. 
4722/15-9-2020 (ΦΕΚ Α’ 177) 
 «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων…. προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ 
βαθμού…. διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης πιστώσεων που θα καλύψουν έκτακτες και 
επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους, 
σύμφωνα με το έγγραφο 61397 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής:

 

Κ.Α. Εσόδου. Περιγραφή Κ.Α. Εσόδου. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση
1219.0004 Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων

και επιτακτικών αναγκών λόγω
εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19

23.100,00 20.800,00 43.900,00

Από την επιχορήγηση αυτή θα καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες.

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

20.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, γενικά
και ειδικά τακτικά

επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

75.920,00 -2.920,00 73.000,00

20.6012

Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για

εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και

λοιπές πρόσθετες αμοιβές
ΜΟΝΙΜΩΝ

1.200,00 -1.200,00 0,00

20.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
ηλεκτρολόγου

10.760,00 -2.760,00 8.000,00
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20.6041.0003
Τακτικές αποδοχές

μακροχρόνια ανέργων
ΟΑΕΔ (25%)

5.250,00 -5.250,00 0,00

20.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές
έκτακτου προσωπικού

ηλεκτρολόγου

2.365,00 -365,00 2.000,00

20.6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές
μακροχρόνια ανέργων

ΟΑΕΔ (25%)

2.520,00 -2.520,00 0,00

20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και

ένστολου προσωπικού)

3.850,00 -3.850,00 0,00

20.6117.0002 Διαχείριση λειτουργίας
ΧΥΤΑ

2.000,00 -1.000,00 1.000,00

20.6117.0004 Αμοιβή συμβούλου για
την εκτίμηση των ζημιών

στον ΧΥΤΑ

5.000,00 -2.300,00 2.700,00

20.6117.0006

Αμοιβή συμβούλου για
την πράξη «Υποστήριξη

στην υλοποίηση Τοπικού
Σχεδίου Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων»

0,00 15.000,00 15.000,00

20.6142.0001 Τοποθέτηση φωτιστικών
σωμάτων από ΔΕΔΔΗΕ 8.000,00 -2.500,00 5.500,00

20.6211.0001 Οφειλές από ηλεκτρικό
ρεύμα για φωτισμό &

παραγωγική διαδικασία

31.000,00 6.000,00 37.000,00

20.6261.0002

Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτρολογικών

εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ
2021-22

5.855,42 -5.500,00 355,42

20.6262.0017 Συντήρηση και επισκευή
λοιπών εγκαταστάσεων

(πλην κτιρίων) ΧΥΤΑ

4.500,00 -3.635,00 865,00

20.6277.0017 Δαπάνη ανακύκλωσης
μπαζών και οικοδομικών

υλικών

0,00 3.000,00 3.000,00

20.6662.0004
Προμήθεια λαμπτήρων
για δημοτικό φωτισμό 6.067,00 -1.000,00 5.067,00

20.6699.0001
Λοιπές προμήθειες

αναλωσίμων
4.287,45 -1.000,00 3.287,45

20.6721.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ
ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

0,00 11.800,00 11.800,00

168.574,87 0,00 168.574,87

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

25.6142.0003

Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα
παροχή ρεύματος για τις

εγκαταστάσεις στο
Κρεμμύδι

5.000,00 -4.000,00 1.000,00

25.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού
ρεύματος για φωτισμό

75.000,00 6.000,00 81.000,00
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οδών, Πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

25.6262.0008

Παροχή υπηρεσιών για
την συντήρηση

λειτουργίας των δικτύων
ύδρευσης

0,00 19.200,00 19.200,00

25.6262.0032
Τοποθέτηση βανών

καθαρισμού στο δίκτυο
ύδρευσης

19.840,00 -16.500,00 3.340,00

25.6275.0004
Εξυγίανση και καθαρισμός

πηγών 10.000,00 -5.000,00 5.000,00

25.6662.0007 Υδραυλικά εξαρτήματα
2020

24.800,00 -8.000,00 16.800,00

25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων
ύδρευσης-αποχέτευσης 5.000,11 -1.000,00 4.000,11

25.7135.0005
Προμήθεια δεξαμενών

ύδρευσης 24.800,00 4.000,00 28.800,00

25.7135.0010

Προμήθεια ερμαρίων για
την τοποθέτηση

μειωτήρων πίεσης στο
δίκτυο ύδρευσης Ιουλίδας

14.012,00 5.300,00 19.312,00

178.452,11 0,00 178.452,11

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 21.000,00 -2.820,00 18.180,00

00.6433.0002 Προμήθεια λευκώματος Δήμου
Κέας

2.000,00 -2.000,00 0,00

00.6443.0007 Δαπάνη πανηγυριού Ποισσών 700,00 -700,00 0,00

00.6443.0008 Δαπάνη πανηγυριού Κάτω
Μεριάς

700,00 -700,00 0,00

00.6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών

αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων

0,00 9.550,00 9.550,00

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 50.180,00 4.942,00 55.122,00

00.6726.0001 Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 5.500,00 2.000,00 7.500,00

15.6232.0004
Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση

παιδικού σταθμού 6.000,00 -1.754,00 4.246,00

15.6471.0004 Φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων 2.000,00 -2.000,00 0,00

15.6471.0006
Δαπάνες εκδήλωσης «Μια γιορτή

για την Καρθαία» 10.000,00 -988,00 9.012,00

15.6472.0002 KEA RUN 2021 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

15.6472.0003
Αγώνας Cyclades trail cup: Kea

Challenge 2021 4.000,00 -1.000,00 3.000,00



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

30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 28.300,00 2.500,00 30.800,00

30.6322
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών

αυτοκινήτων 1.500,00 470,00 1.970,00

70.6262.0003
Συντήρηση και επισκευή
πυροσβεστικών κρουνών

οικισμών (πυροπρο)
3.000,00 1.500,00 4.500,00

70.6262.0005
Επισκευή και συντήρηση

ελικοδρομίου 3.000,00 4.000,00 7.000,00

70.6262.0009
Συντήρηση και επισκευή
αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2.060,00 2.500,00 4.560,00

70.6264.0004
Επισκευή και συντήρηση

πυροσβεστικών συστημάτων
Ελικοδρομίου

1.000,00 1.000,00 2.000,00

70.6279.0027
Μυοκτονία και απεντόμωση

σφαγείου 1.700,00 300,00 2.000,00

70.7133 Έπιπλα σκεύη 2.000,00 6.500,00 8.500,00

70.7135.0002 Προμήθεια δεξαμενών
πυρόσβεσης (πυροπρο) 3.069,19 -1.500,00 1.569,19

151.709,19 20.800,00 172.509,19

Η αύξηση των δαπανών κατά 20.800,00 € θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση για την ενίσχυση ρευστότητας 
λόγω της μείωσης των εσόδων, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών του κορονοϊού SARS-CoV-2. 

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου.

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.  Την υπ' αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΕΔ-Υ72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2021
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Αντ.Πατηνιώτης ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)

Α. Την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών σύμφωνα με το έγγρα-
φο 56982/30-7-2021 του ΥΠΕΣ, ποσού 25.776,00 €.

Β.  Την αποδοχή της έκτακτης χρηματοδότησης Δήμων της χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους,
σύμφωνα με το έγγραφο 61397/17-8-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ), ποσού 20.800,00 €.

Γ.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  8ης αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της.
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Δ.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

      Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2021
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ΘΕΜΑ 3ο :  Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την επιμέλεια και εκτύπωση φωτο-
γραφίας για τον Δήμο Κέας.

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

1. Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  3  της  υπ΄αριθμ.  395/23.07.21  απόφασης  απευθείας  ανάθεσης
δημάρχου στην ΚΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “Το διάστημα που αφορά
η σύμβαση είναι έως 30/09/2021 το μέγιστο, από την ημερομηνία ανάθεσης".

Με την διάταξη του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία των μερών,
καθόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα του αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν
λόγοι που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα αυτού, η παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά
ποσοστό έως και 50% κατ’ ανώτατο όριο της συνολικής διάρκειάς της.

2.  Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της Σύμβασης (30/09/2021) και δεν είχε εξαντληθεί το οικονο-
μικό και φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, όπως προβλεπόταν, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανα-
δόχου εταιρείας ΚΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ υπέβαλε εμπρόθεσμα το
με  Α.Π.  εισερχόμενου  εγγράφου  4277/13.09.2021  αίτημα  παράτασης  της  σύμβασης  έως
30/10/2021, λόγω καθυστέρησης όσον αφορά στην άδεια χρήσης των φωτογραφιών που πρόκει-
ται να τυπωθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και επειδή η παρούσα είναι προϋπόθεση για την εκτέλε-
ση της σύμβασης, εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως την εξάντληση του οι-
κονομικού της αντικειμένου και όχι πέραν χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του αρχικού συμ-
βατικού χρόνου.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της παροχής υπηρεσίας για την επιμέλεια και εκτύπωση φωτογραφίας
για τον Δήμο Κέας με ανάδοχο την εταιρεία ΚΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ, η οποία ανατέθηκε με την υπ΄αριθμ. 395/23.07.21 απόφασης απευθείας ανάθεσης δημάρ-
χου, έως 30/10/2021.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2021
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ΘΕΜΑ 4ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών   
σύνδεσης γεωτρήσεων του Δήμου Κέας στο δίκτυο χαμηλής τάσης.   

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

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

«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνεται
η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή
με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση δαπανών.

Με  το  άρθρο  72  του  Ν.  3852/10  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο  103  του  Ν.  3463/06,  το  οποίο
αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή.

Η ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αιτημάτων του Δήμου Κέας μας γνωστοποίησε τα κόστη για την χορήγηση
νέων παροχών ισχύος 25kVA Γ21 για τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης, ως κάτωθι :

Κατόπιν της 14/6/2021 αίτησης του Δήμου Κέας, η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 71825/06-09-
2021 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA Γ21
με  αριθμό  50030082,  για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  γεώτρησης  στην
περιοχή Κρεμμύδι Ιουλίδας Κέας. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 844,08 € (περιλαμβάνεται
ΦΠΑ  24%)  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  25.6142.0003  με  τίτλο  “Αμοιβή  ΔΕΗ  για  την  νέα  παροχή
ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στο Κρεμμύδι”.

Κατόπιν της 28/6/2021 αίτησης του Δήμου Κέας, η ΔΕΔΔΗΕ με το με αριθ.πρωτ. 71511/21-07-
2021 έγγραφό της, μας γνωστοποίησε το κόστος για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA Γ21
με  αριθμό  50030095,  για  τη  σύνδεση  στο  δίκτυο  διανομής  χαμηλής  τάσης  γεώτρησης  στην
περιοχή  Φλέα  Μυλοπόταμος  Ιουλίδας  Κέας.  Η  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  844,08  €
(περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6142.0004 με τίτλο “Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα
παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στην Φλέα Μυλοποτάμου”.

Παρακαλώ  να  ληφθεί  απόφαση  για  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω πληρωμή. 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
προτείνω να είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης - ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου - υπάλληλος του Δήμου Κέας.
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Ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ. Δεμένεγας αναφέρει τα εξής :

“..Στο  θέμα  4  "Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής  και  ορισμός  υπολόγου  για  την
κάλυψη  δαπανών  σύνδεσης  γεωτρήσεων  του  Δήμου  Κέας  στο  δίκτυο  χαμηλής  τάσης"
ψηφίζω  ΥΠΕΡ,  με  την  παρατήρηση  ότι  είναι  άσκοπη,  προς  το  παρόν,  η
ηλεκτροδότηση  αντλιοστασίου  στην  γεώτρηση  στο  Κρεμμύδι  εφόσον  δεν  έχει
υλοποιηθεί  δίκτυο  μεταφοράς  του  νερού  από  το  Κρεμμύδι..”

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  ύπαρξη  εξειδικευμένων  πιστώσεων  στους  ΚΑ  25.6142.0003  &  25.6142.0004 του
προϋπολογισμού έτους 2021
Την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την κάλυψη δαπανών  για την χορήγηση
νέων  παροχών  ισχύος  25kVA  Γ21  για  τη  σύνδεση γεωτρήσεων  του  Δήμου  Κέας στο  δίκτυο
διανομής χαμηλής τάσης, ως κάτωθι:

για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA Γ21 με αριθμό 50030082, για τη σύνδεση στο δίκτυο
διανομής χαμηλής τάσης γεώτρησης στην περιοχή Κρεμμύδι Ιουλίδας Κέας. Η δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των 844,08 € (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 25.6142.0003 με τίτλο
“Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στο Κρεμμύδι”.

για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25kVA Γ21 με αριθμό 50030095, για τη σύνδεση στο δίκτυο
διανομής χαμηλής τάσης γεώτρησης στην περιοχή Φλέα Μυλοπόταμος Ιουλίδας Κέας. Η δαπάνη
ανέρχεται  στο  ποσό  των  844,08  €  (περιλαμβάνεται  ΦΠΑ  24%)  και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ
25.6142.0004 με τίτλο “Αμοιβή ΔΕΗ για την νέα παροχή ρεύματος για τις εγκαταστάσεις στην
Φλέα Μυλοποτάμου”.

2.  Ο δημοτικός  υπάλληλος  στο  όνομα  του  οποίου  θα  εκδοθεί  το  χρηματικό  ένταλμα
προπληρωμής είναι ο κ.Ιωάννης Πορίχης  -  ΔΕ Χειριστή μηχ/των έργου -  υπάλληλος του Δήμου
Κέας.

3.  Η διάθεση πίστωσης ποσού 1.688,16 € και ποσού 3,00 € για την προμήθεια τράπεζας ήτοι
σύνολο 1.691,16 € 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 : 159/2021
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ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πα-
ροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022”. 

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

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

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με το 3997/23.08.2021 πρακτικό της εισηγήθηκε θετικά ως προς την
πληρότητα και την ορθότητα -βάσει διακήρυξης- των κατατεθειμένων δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης και για την παράταση προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού και η Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ’ αριθμ. 148/2021(ΑΔΑ:  ΩΘΜΒΩΕΔ-ΒΒ4)  απόφασή της ενέκρινε το ανωτέρω
πρακτικό και το αίτημα παράτασης υποβολής του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγ-
γυότητας της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του
εν λόγω δικαιολογητικού από τις αρμόδιες αρχές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 4236/08-09-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας Καθαρισμού Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το έτος 2021-2022

Στην  Ιουλίδα  την 8η  Σεπτεμβρίου  2021,  ημέρα  Τετάρτη  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
συμπληρωματικών 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
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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 ευρώ, πλέον 2.740,04 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.156,87 ευρώ.

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
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
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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)      
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
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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
κατέθεσε 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. 
4.  Η παρούσα επιτροπή με το 3997/23.08.2021 πρακτικό της εισηγήθηκε θετικά για την
παράταση προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού και η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’
αριθμ.  148/2021(ΑΔΑ: ΩΘΜΒΩΕΔ-ΒΒ4)  απόφασή της  ενέκρινε το ανωτέρω πρακτικό και
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.

5.  Την  07/09/2021  αναρτήθηκε  στην  ηλεκτρονική  πύλη  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  καρτέλα
«Επικοινωνία» το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, το οποίο κατατέθηκε και σε
φυσικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 4235/08.09.2021.

6. Κατά την αξιολόγηση του εν λόγω δικαιολογητικού, προέκυψε ότι αυτό είναι σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της διακήρυξης.  

5. Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το με ΑΠ 3997/23.08.2021 πρακτικό
και 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:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ η Παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας για το
έτος  2021-2022”  στην  εταιρεία  Γ.  ΛΑΓΚΩΝΗΣ  &  ΣΙΑ  ΟΕ  για  συνολικό  ποσό  των
11.416,83 ευρώ, πλέον 2.740,04 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.156,87 ευρώ, γιατί
κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κων/νος Μορφωνιός Βασιλική Πετρή Σωτηρία Μυκωνιάτη

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

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθ. 3280/15.07.2021 διακήρυξης
3)  Τα  με  αρ.  3997/23-08-2021  & 4236/08.09.2021  πρακτικά  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) την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  4236/08.09.2021  Πρακτικού αποσφράγισης  και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

β. Εγκρίνει την κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου
Κέας για το έτος 2021-2022” στην εταιρεία Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για συνολικό ποσό
των 11.416,83 ευρώ, πλέον 2.740,04 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 14.156,87 ευρώ,
γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 160/2021

ΘΕΜΑ 6ο : Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την κάλυψη δαπανών 
έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας σε όχημα ιδιοκτησίας Δήμου Κέας. 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας της Δημάρχου.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο Θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για
την  έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και
των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις  επιτρέπεται  να μετακινηθεί  εκτός έδρας ο Δήμαρχος,  ο Αντιδήμαρχος ή μέλος του
Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις
αυτές η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι». 

 Την  Κυριακή,  19  Σεπτεμβρίου  2021,  η  Δήμαρχος  Κέας,  κα  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου,
πρόκειται να μεταβεί από την Κέα στην Αθήνα, καθώς την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου θα
πραγματοποιήσει  συνάντηση  στον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης
«Εύδημο».

 Την Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να μεταβεί από τον Πειραιά αυθημερόν στην Σύρο,
προκειμένου να πραγματοποιήσει με τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Λεονταρίτη. 

 Την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας τις συναντήσεις, πρόκειται να επιστέψει
στην Κέα. 

Η μετακίνηση της Δημάρχου στην Αθήνα και στην Σύρο, δεδομένων των αναγκών, των καιρικών
συνθηκών και των δρομολογίων, θα γίνει ακτοπλοϊκώς.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση της μετακίνησης της Δημάρχου, κας Ειρήνης
Βελισσαροπούλου, όπως αναφέρονται ανωτέρω και την έγκριση των δαπανών μετακίνησης, όπως
αναλύονται κατωτέρω: 

 Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση) για τις ημέρες Κυριακή 19
Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου,
για  τη  μετακίνησή  της  από  
Κέα-Λαύριο,  Πειραιά-Σύρο,  Σύρο-Πειραιά  και  Λαύριο-Κέα,  προκειμένου  να
πραγματοποιήσει συναντήσεις:

- στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Εύδημο», στην Αθήνα
      - με τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Λεονταρίτη, στην Σύρο,

συνολικού  ποσού  253,40€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
19/09/2021 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ: 11,00€
21/09/2021 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ: 55,70€ 
21/09/2021 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 55,70
22/09/2021 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ: 11,00€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3 Χ 40,00€ 120,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 253,40 €

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπή να αποφασίσουν σχετικά
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Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 4623/19 (άρθρο 3 και 5), του Ν. 3463/06 (άρθρο 140) και του Ν.
4336/15

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη  δαπάνη (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση) για τις ημέρες Κυριακή 19
Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, για τη
μετακίνησή της από Κέα-Λαύριο, Πειραιά-Σύρο, Σύρο-Πειραιά και Λαύριο-Κέα, προκειμένου να
πραγματοποιήσει συναντήσεις:

- στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Εύδημο», στην Αθήνα
      - με τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Λεονταρίτη, στην Σύρο,

συνολικού  ποσού  253,40€,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών».

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
19/09/2021 ΚΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ: 11,00€
21/09/2021 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ: 55,70€ 
21/09/2021 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 55,70
22/09/2021 ΛΑΥΡΙΟ-ΚΕΑ: 11,00€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 3 Χ 40,00€ 120,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: 253,40 €

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 161/2021
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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

Πατηνιώτης Αντώνης

                                                                                           (αναπληρωματικό μέλος)    


