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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης/27.10.2021
  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00,  πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 5043/22-10-2021 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. Γροσομανιδη 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 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5043/22.10.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010) 

ΘΕΜΑ  1ο  : Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  για  τον  ορισμό  δικηγόρου  για  να
παραστεί και να υποβάλει υπόμνημα ενώπιον του 4ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
κατά την εκδίκαση Αιτήσεων Ακυρώσεως και Αναστολής του Δήμου Κέας στρεφόμενη κατά του
Υπουργού Ναυτιλίας, για την ακύρωση και την αναστολή εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. 02/30-10-2020
απόφασης  –  πρακτικού της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων  χώρων ως
πολυσύχναστων  ή  μη.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  2ο :  Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  για  τον  ορισμό  δικηγόρου  για  την
άσκηση  προσφυγής  για  την  ακύρωση  των  αποφάσεων  επιβολής  προστίμου  της  Λιμενικής
Αστυνομίας  του  Λιμεναρχείου  Λαυρίου  και  για  την  υποβολή  αιτήσεων  αναστολής  με  αίτημα
χορήγησης  προσωρινής  διαταγής  για  την  αναστολή  εκτελέσεως  των  ως  άνω  δυσμενών
διοικητικών  πράξεων.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινο  ύ     αναδ  ό  χου  
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ». [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4Ο : 3η τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ” λόγω εσωτερικής
παράτασης φάσεων. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5Ο :  Περί έγκρισης ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6Ο  :  Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης από Κ.Α.Π. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 7Ο  :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού  εσόδων  και  δαπανών  οικονομικού  έτους  2021.   [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 8Ο :  Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου  Κέας.  [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  9Ο  :  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  κάλυψη  δαπάνης  μισθοδοσίας  καθαριστών
σχολικών  κτιρίων. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 10ο : 1η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβαση μεταξύ των “Αναπτυξιακό Οργανισμό
ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»”, για την πράξη “Ίδρυση Παιδικού Σταθμού”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

ΘΕΜΑ 11ο :  1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
«Δήμος  Κέας»  με  τίτλο  «Nέα  Δημοτική  οδός  Άγιου  Σπυρίδωνα  -  Αγ.Γεωργίου  Κορησσίας».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

              ΘΕΜΑ 12ο:  Εξειδίκευση πίστωσης  για την  κάλυψη διαμονής,  στο πλαίσιο του Μνημονίου
Κατανόησης με την Aegean Rebreath  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., για την  Αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων
απορριμμάτων στον  κόλπο του Αγίου  Νικολάου 30/10  & 31/10.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ  1ο  :  Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  για  τον  ορισμό  δικηγόρου  για  να
παραστεί και να υποβάλει υπόμνημα ενώπιον του 4ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
κατά την εκδίκαση Αιτήσεων Ακυρώσεως και Αναστολής του Δήμου Κέας στρεφόμενη κατά του
Υπουργού Ναυτιλίας, για την ακύρωση και την αναστολή εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ. 02/30-10-2020
απόφασης  –  πρακτικού της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων  χώρων ως
πολυσύχναστων  ή  μη. [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προ-
σληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή
τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσλη-
φθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση
σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ.  577/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΒΗΩΕΔ-ΚΣΛ) απόφασή της και έχοντας
υπόψη :

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των
δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας  ζωής.  Στην  περίπτωση αυτή  οφείλει  να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”

• Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”

• Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης … όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του π/υ γίνεται στην πρώτη,
μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ΔΣ

• Το γεγονός ότι από τις  15/10/2021 και μετά μας κοινοποιούνται αποφάσεις του Κεντρικού
Λιμενάρχη Λαυρίου, με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, που αφορούν
στην επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου για την μη εφαρμογή των μέτρων για
τις πολυσύχναστες παραλίες, όπως αυτές είχαν χαρακτηριστεί με την υπ. αριθ. 02/30-10-
2020  απόφαση  –  πρακτικό  της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων
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χώρων ως πολυσύχναστων ή μη
• το  γεγονός  ότι  η  παρούσα  απόφαση  θα  υποβληθεί  προς  έγκριση  στην  επόμενη

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,

Ενέκρινε : 

Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση (Εξουσιοδότηση και παροχή ειδικής εντολής) στο δικηγόρο
Αθηνών  Ιωάννη  Βουτσινά  του  Βασιλείου  -  Παναγή,  ΑΜ  ΔΣΑ  25179,  κάτοικο  Αθηνών,  οδός
Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 177, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Δήμου Κέας 

1.  Να  παραστεί  και  υποβάλει  υπόμνημα  ενώπιον  του  4ου Τμήματος  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας  κατά την εκδίκαση της από 22-03-2021 Αιτήσεως Ακυρώσεως με αριθ. Κατάθεσης
Ε1644/2021  του  Δήμου  Κέας  στρεφόμενη  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  ως  εκπροσωπείται
νόμιμα από τους αρμόδιους Υπουργούς δια την ακύρωση της υπ. αριθ. 02/30-10-2020 απόφασης
– πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων
ή  μη,  που  συγκροτήθηκε  δυνάμει  της  υπ.  αριθ.  18/2020  με  αριθ.  πρωτ.  2131.16/3134/2020
απόφασης  του  Κεντρικού  Λιμενάρχη  Λαυρίου,  με  έδρα  το  Λαύριο  του  Δήμου  Λαυρεωτικής
Αττικής, κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 παρ. 1 του υπ. αριθ. 71/2020 Π.Δ κατά την εκδίκαση αυτής στις
21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, υποβάλλοντας και υπογράφοντας υπομνήματα και
σχετικά  έγγραφα  και  γενικώς  ενεργήσει  οτιδήποτε  απαιτείται  για  την  περαίωση  της  αυτής
εντολής, έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε
α) 1.220 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, β) 140 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή στα
αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και γ) 8 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας αποζημίωσης.

2.  Να  παραστεί  και  υποβάλει  υπόμνημα  ενώπιον  του  4ου Τμήματος  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας  κατά την εκδίκαση της από 20-04-2021 Αιτήσεως Αναστολής με αριθ. Κατάθεσης
ΕΔ276/2021 του Δήμου Κέας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά
της  υπ.  αριθ.  02/30-10-2020  απόφασης  –  πρακτικού  της  τριμελούς  Επιτροπής  για  τον
χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ.
αριθ. 18/2020 με αριθ. πρωτ. 2131.16/3134/2020 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,
με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 παρ.1 του υπ.αριθ.
71/2020, όταν και όποτε τούτη προσδιοριστεί, υποβάλλοντας και υπογράφοντας υπομνήματα και
σχετικά  έγγραφα  και  γενικώς  ενεργήσει  οτιδήποτε  απαιτείται  για  την  περαίωση  της  αυτής
εντολης,  έναντι του ποσού των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο
αναλύεται σε α) 620 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, β) 280 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό
επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και γ) 12 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας
αποζημίωσης.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001 με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”  και  η  διάθεση  της
πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη,  μετά  την  έγκριση  της  11ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

• Την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ.  ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των
δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας  ζωής.  Στην  περίπτωση αυτή  οφείλει  να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”

• Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”

• Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 
• Το γεγονός ότι από τις  15/10/2021 και μετά μας κοινοποιούνται αποφάσεις του Κεντρικού

Λιμενάρχη Λαυρίου, με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, που αφορούν
στην επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου για την μη εφαρμογή των μέτρων για
τις πολυσύχναστες παραλίες, όπως αυτές είχαν χαρακτηριστεί με την υπ. αριθ. 02/30-10-
2020  απόφαση  –  πρακτικό  της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων
χώρων ως πολυσύχναστων ή μη

• την υπ΄αριθμ. 577/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΒΗΩΕΔ-ΚΣΛ) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  577/22-10-2021  (ΑΔΑ:  ΨΟΒΗΩΕΔ-ΚΣΛ)  απόφαση  Δημάρχου,  για  την
κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση (Εξουσιοδότηση και  παροχή ειδικής εντολής)  στο  δικηγόρο
Αθηνών  Ιωάννη  Βουτσινά  του  Βασιλείου  -  Παναγή,  ΑΜ  ΔΣΑ  25179,  κάτοικο  Αθηνών,  οδός
Χαριλάου Τρικούπη, αρ. 177, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Δήμου Κέας 

1.  Να  παραστεί  και  υποβάλει  υπόμνημα  ενώπιον  του  4ου Τμήματος  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας  κατά την εκδίκαση της από 22-03-2021 Αιτήσεως Ακυρώσεως με αριθ. Κατάθεσης
Ε1644/2021  του  Δήμου  Κέας  στρεφόμενη  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  ως  εκπροσωπείται
νόμιμα από τους αρμόδιους Υπουργούς δια την ακύρωση της υπ. αριθ. 02/30-10-2020 απόφασης
– πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων
ή  μη,  που  συγκροτήθηκε  δυνάμει  της  υπ.  αριθ.  18/2020  με  αριθ.  πρωτ.  2131.16/3134/2020
απόφασης  του  Κεντρικού  Λιμενάρχη  Λαυρίου,  με  έδρα  το  Λαύριο  του  Δήμου  Λαυρεωτικής
Αττικής, κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 παρ. 1 του υπ. αριθ. 71/2020 Π.Δ κατά την εκδίκαση αυτής στις
21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, υποβάλλοντας και υπογράφοντας υπομνήματα και
σχετικά  έγγραφα  και  γενικώς  ενεργήσει  οτιδήποτε  απαιτείται  για  την  περαίωση  της  αυτής
εντολής, έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται σε
α) 1.220 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, β) 140 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή στα
αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και γ) 8 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας αποζημίωσης.

2.  Να  παραστεί  και  υποβάλει  υπόμνημα  ενώπιον  του  4ου Τμήματος  του  Συμβουλίου  της
Επικρατείας  κατά την εκδίκαση της από 20-04-2021 Αιτήσεως Αναστολής με αριθ. Κατάθεσης
ΕΔ276/2021 του Δήμου Κέας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκπροσωπείται νόμιμα και κατά
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της  υπ.  αριθ.  02/30-10-2020  απόφασης  –  πρακτικού  της  τριμελούς  Επιτροπής  για  τον
χαρακτηρισμό παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ.
αριθ. 18/2020 με αριθ. πρωτ. 2131.16/3134/2020 απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου,
με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 παρ.1 του υπ.αριθ.
71/2020, όταν και όποτε τούτη προσδιοριστεί, υποβάλλοντας και υπογράφοντας υπομνήματα και
σχετικά  έγγραφα  και  γενικώς  ενεργήσει  οτιδήποτε  απαιτείται  για  την  περαίωση  της  αυτής
εντολής,  έναντι του ποσού των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο
αναλύεται σε α) 620 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, β) 280 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό
επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και γ) 12 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας
αποζημίωσης.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001 με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”  και  η  διάθεση  της
πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη,  μετά  την  έγκριση  της  11ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 186/2021
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου για τον ορισμό δικηγόρου για την άσκηση
προσφυγής για την ακύρωση των αποφάσεων επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αστυνομίας του
Λιμεναρχείου  Λαυρίου  και  για  την  υποβολή  αιτήσεων  αναστολής  με  αίτημα  χορήγησης
προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτελέσεως των ως άνω δυσμενών διοικητικών πράξεων.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  Οικονομική  Επιτροπή αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προ-
σληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή
τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσλη-
φθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση
σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η Δήμαρχος με την υπ΄ αριθμ.  578/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ20ΜΩΕΔ-ΠΚ9) απόφασή της και έχοντας
υπόψη :

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των
δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας  ζωής.  Στην  περίπτωση αυτή  οφείλει  να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”

• Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”

• Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 σύμφωνα με το οποίο «στις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης … όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον π/υ πίστωση ή
αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του π/υ γίνεται στην πρώτη,
μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ΔΣ

• Το γεγονός ότι από τις  15/10/2021 και μετά μας κοινοποιούνται αποφάσεις του Κεντρικού
Λιμενάρχη Λαυρίου, με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, που αφορούν
στην επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου για την μη εφαρμογή των μέτρων για
τις πολυσύχναστες παραλίες, όπως αυτές είχαν χαρακτηριστεί με την υπ. αριθ. 02/30-10-
2020  απόφαση  –  πρακτικό  της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων
χώρων ως πολυσύχναστων ή μη

• το  γεγονός  ότι  η  παρούσα  απόφαση  θα  υποβληθεί  προς  έγκριση  στην  επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
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Ενέκρινε : 

Την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση (Εξουσιοδότηση και παροχή ειδικής εντολής) στη δικηγόρο
Αθηνών Μαρία Γκικαράκη του Νικολάου, ΑΜ ΔΣΑ 31702, κάτοικο Λαυρίου, οδός Μαμαγγιά αρ.
46, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Δήμου Κέας προβεί 

1.  Στην  άσκηση  προσφυγής ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών
στρεφόμενη  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  ως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τους  αρμόδιους
Υπουργούς δια την ακύρωση  των αποφάσεων επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αστυνομίας
του Λιμεναρχείου Λαυρίου και συγκεκριμένα των από 17-08-2021 και με αρ. αποφάσεων 72 έως
και 82/2021, των από 03-09-2021 και με αρ. αποφάσεων 83 έως και 108/2021, των από 16-09-
2021 και με αρ. αποφάσεων 112 έως και 124/2021, των από 01-10-2021 και με αρ. αποφάσεων
159  έως  και  183/2021,  οι  οποίες  εξεδόθησαν  δυνάμει  της  υπ.  αριθ.  2/2020  απόφασης  της
Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της υπ. αριθ. πρωτ. 2131.16/3134/2020/23-10-2020
απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 του Π.Δ 71/2020, έναντι
του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (2.170€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται
σε α) 150 ευρώ παράβολο, β) 400 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, γ) 260 ευρώ κοινοποιήσεις με
δικαστικό επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και δ) 17 ώρες απασχόλησης επί 80
ευρώ ωριαίας αποζημίωσης.

2.  Στην υποβολή αιτήσεως αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του
ιδίου ως άνω Δικαστηρίου  δια την αναστολή εκτελέσεως των ως άνω δυσμενών διοικητικών
πράξεων (αποφάσεις επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αστυνομίας Λαυρίου) έως την έκδοση
οριστικής απόφασης επί της προσφυγής και παρασταθεί κατά την εκδίκαση των ως άνω ενδίκων
βοηθημάτων,  όταν  και  όποτε  αυτά  προσδιοριστούν,  υποβάλλοντας  και  υπογράφοντας
υπομνήματα και σχετικά έγγραφα και  γενικώς ενεργήσει ο, τιδήποτε απαιτείται για την περαίωση
των ως άνω εντολών,  έναντι  του ποσού των  δύο χιλιάδων εκατόν  εβδομήντα ευρώ  (2.170€)
συμπ.  ΦΠΑ,  το  οποίο  αναλύεται  σε  α)  150  ευρώ  παράβολο,  β)  400  ευρώ  γραμμάτιο
προείσπραξης, γ) 260 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και
Ν.Π.Δ.Δ. και δ) 17 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας αποζημίωσης. 

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001 με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”  και  η  διάθεση  της
πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη,  μετά  την  έγκριση  της  11ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

• Την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την
παρ.  ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

• Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
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“Όταν  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  ή  απειλείται  άμεση  ζημία  των
δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας  ζωής.  Στην  περίπτωση αυτή  οφείλει  να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”

• Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”

• Το άρθρο 158, παρ. 7 του Ν. 3463_06 
• Το γεγονός ότι από τις  15/10/2021 και μετά μας κοινοποιούνται αποφάσεις του Κεντρικού

Λιμενάρχη Λαυρίου, με έδρα το Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής Αττικής, που αφορούν
στην επιβολή της διοικητικής ποινής του προστίμου για την μη εφαρμογή των μέτρων για
τις πολυσύχναστες παραλίες, όπως αυτές είχαν χαρακτηριστεί με την υπ. αριθ. 02/30-10-
2020  απόφαση  –  πρακτικό  της  Τριμελούς  Επιτροπής  για  τον  χαρακτηρισμό  παράλιων
χώρων ως πολυσύχναστων ή μη

• την υπ΄αριθμ. 578/22-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ20ΜΩΕΔ-ΠΚ9)  απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  578/22-10-2021  (ΑΔΑ:  Ψ20ΜΩΕΔ-ΠΚ9)  απόφαση  Δημάρχου,  για  την
κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση (Εξουσιοδότηση και  παροχή ειδικής εντολής)  στη δικηγόρο
Αθηνών Μαρία Γκικαράκη του Νικολάου, ΑΜ ΔΣΑ 31702, κάτοικο Λαυρίου, οδός Μαμαγγιά αρ.
46, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του Δήμου Κέας προβεί 

1.  Στην  άσκηση  προσφυγής ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών
στρεφόμενη  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου,  ως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τους  αρμόδιους
Υπουργούς δια την ακύρωση  των αποφάσεων επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αστυνομίας
του Λιμεναρχείου Λαυρίου και συγκεκριμένα των από 17-08-2021 και με αρ. αποφάσεων 72 έως
και 82/2021, των από 03-09-2021 και με αρ. αποφάσεων 83 έως και 108/2021, των από 16-09-
2021 και με αρ. αποφάσεων 112 έως και 124/2021, των από 01-10-2021 και με αρ. αποφάσεων
159  έως  και  183/2021,  οι  οποίες  εξεδόθησαν  δυνάμει  της  υπ.  αριθ.  2/2020  απόφασης  της
Επιτροπής που συγκροτήθηκε σε εκτέλεση της υπ. αριθ. πρωτ. 2131.16/3134/2020/23-10-2020
απόφασης του Κεντρικού Λιμενάρχη Λαυρίου κατ’ εφαρμογή του αρ. 11 του Π.Δ 71/2020, έναντι
του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (2.170€) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται
σε α) 150 ευρώ παράβολο, β) 400 ευρώ γραμμάτιο προείσπραξης, γ) 260 ευρώ κοινοποιήσεις με
δικαστικό επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και Ν.Π.Δ.Δ. και δ) 17 ώρες απασχόλησης επί 80
ευρώ ωριαίας αποζημίωσης.

2.  Στην υποβολή αιτήσεως αναστολής με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής ενώπιον του
ιδίου ως άνω Δικαστηρίου  δια την αναστολή εκτελέσεως των ως άνω δυσμενών διοικητικών
πράξεων (αποφάσεις επιβολής προστίμου της Λιμενικής Αστυνομίας Λαυρίου) έως την έκδοση
οριστικής απόφασης επί της προσφυγής και παρασταθεί κατά την εκδίκαση των ως άνω ενδίκων
βοηθημάτων,  όταν  και  όποτε  αυτά  προσδιοριστούν,  υποβάλλοντας  και  υπογράφοντας
υπομνήματα και σχετικά έγγραφα και  γενικώς ενεργήσει ο, τιδήποτε απαιτείται για την περαίωση
των ως άνω εντολών,  έναντι  του ποσού των  δύο χιλιάδων εκατόν  εβδομήντα ευρώ  (2.170€)
συμπ.  ΦΠΑ,  το  οποίο  αναλύεται  σε  α)  150  ευρώ  παράβολο,  β)  400  ευρώ  γραμμάτιο
προείσπραξης, γ) 260 ευρώ κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή στα αρμόδια Υπουργεία και
Ν.Π.Δ.Δ. και δ) 17 ώρες απασχόλησης επί 80 ευρώ ωριαίας αποζημίωσης. 



33ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Οκτωβρίου 2021

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00.6111.0001 με  τίτλο  “Αμοιβές  νομικών”  και  η  διάθεση  της
πίστωσης  θα  γίνει  με  απόφαση  διατάκτη,  μετά  την  έγκριση  της  11ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, καθώς δεν υπάρχει ικανή πίστωση στον εν λόγω ΚΑ, σύμφωνα
με το άρθρο 158 -  παρ.7 του Ν.3463/2006.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 187/2021
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ΘΕΜΑ 3Ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών,  αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,  για την ανάδειξη προσωρινο  ύ     αναδ  ό  χου   του
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΑΣ». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

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

Βάσει της υπ΄αριθμ. 97/2021 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ», εκδόθηκε από τη Δήμαρχο η διακήρυξη
2283/28.05.2021  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ
21PROC008729835 και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας συστημικό αύξοντα αριθμό 133665.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος τέσσερις (4) συμμετέχοντες:

Την  6η Αυγούστου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,  η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  3764/06.08.2021  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΑΣ», το οποίο εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 143/2021 (ΑΔΑ: 9Ε6ΓΩΕΔ-Ι6Α)
απόφασή της.

Με  το  υπ’  αριθμ.  4338/15-09-2021 έγγραφο  που  αναρτήθηκε  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  ΕΣΗΔΗΣ,
ενημερώθηκαν οι οικονομικοί φορείς, που έγιναν αποδεκτοί στο στάδιο αξιολόγησης των υποφακέλων
«Δικαιολογητικών συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών» για την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης
των οικονομικών τους προσφορών. 

Συνακόλουθα, την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 21/2021 απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.  4821/12-10-2021 πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΕΑΣ» ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ.: 4821/12-10-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙ-

ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ»
της

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

Στην Ιουλίδα της νήσου Κέας την Πέμπτη 16/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα γρα -
φεία του Δήμου Κέας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, σε ανοικτή συνεδρίαση η Επιτροπή διενέρ-
γειας διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ», η οποία συ-
γκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Κέας, προκειμένου να προβεί στην απο-
σφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς που έγιναν αποδεκτοί κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το Υπ. Αρ. Πρωτ. 3764/06-08-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της επιτροπής και την Υπ. Αρ.
143/2021 εγκριτική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου (ΑΔΑ: 9Ε6ΓΩΕΔ-Ι6Α). 

Η επιτροπή απαρτίζεται από τους Α) Μαρκοπουλιώτη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, με την ιδιότητα του
προέδρου της επιτροπής, β) Μορφωνιό Λεονάρδο υπάλληλο του Δήμου, με την ιδιότητα του μέλους της
επιτροπής και γ) Σωτηρία Μυκωνιάτη, με την ιδιότητα του αναπληρωτή τακτικού μέλους της επιτροπής.  Ο
διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Δικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του ως άνω συστή-
ματος, έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 133665 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
ορίστηκε  η  05η/07/2021  και  ώρα  15:00μμ  (αρ.  πρωτ.  Διακήρυξης:  2283/28.05.2021  με  ΑΔΑΜ:
21PROC008729835) . 

Σύμφωνα με το Υπ. Αρ. Πρωτ. 3764/06-08-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της επιτροπής και την Υπ. Αρ. 143/2021 εγκρι -
τική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου (ΑΔΑ: 9Ε6ΓΩΕΔ-Ι6Α) οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΜΕΛΚΕΡ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κρίθηκαν πλήρεις.  Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε προσφυ-
γή, συνεπώς η επιτροπή προέβη σε αποκλεισμό των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων και οι οικο-
νομικοί φορείς  ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώθηκαν για την διαδικασία αποσφράγισης με
την Υπ. Αρ. Πρωτ. 4338/15-09-2021 επιστολή μέσω της ενότητας επικοινωνία της πλατφόρμας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. 

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, προ-
κειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η επιτροπή πραγματοποίησε την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των ως άνω οικονομικών
φορέων, οι οποίες ήταν οι ακόλουθες: 
Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 589.700,00 €
Ολογράφως: Πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 24% 141.528,00 €
Ολογράφως: Εκατόν σαράντα μία χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 731.228,00 €
Ολογράφως: Επτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ ΕΥΡΩ

Συνολική Οικονομική Προσφορά Προμηθευτή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 610.000,00 €
Ολογράφως

ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. 24% 146.400,00 €

Ολογράφως

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 756.400,00 €

Ολογράφως

ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Σήμερα, Τρίτη, 12/10/2021 και ώρα 10:30 η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και πραγματοποίησε τον έλεγχο
των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων προμηθευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης και διαπίστωσε πλήρη συμφωνία μεταξύ του
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περιεχομένου των τευχών τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφορών, των αριθμητικών και ολογράφως
αναγραφών, των αθροισμάτων καθώς και τη συμφωνία του συνολικού τιμήματος με το ποσό που καταχω-
ρήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Ακολούθως η επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης (Βαθμονόμηση και
κατάταξη των προσφορών) υπολόγισε τον τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ) των συμμετεχόντων προμη-
θευτών ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις συνολικές βαθμολογίες τεχνικής αξιολόγη-
σης (ΣΤΠ), όπως αυτές ορίστηκαν στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της επιτροπής, καθώς και τις συνολικές οικονομικές τους
προσφορές (ΣΟΠ) από όπου προέκυψαν οι ακόλουθες τιμές: 

A. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγκέντρωσε Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ)=1,00 καθώς περιλάμ-
βανε την μέγιστη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (max ΣΤΠ) και ταυτόχρονα την χαμηλότε-
ρη συνολική οικονομική προσφορά (minΣΤΠ) και 

Β. Η προσφορά του συμμετέχοντα προμηθευτή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συγκέντρωσε
Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ)=0,99

Συνοψίζοντας,  η επιτροπή ολοκληρώνοντας  την αξιολόγηση των φακέλων οικονομικών προσφορών
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια  του διαγωνισμού με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο-
ψη προσφορά την προσφορά του προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙ-
ΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έλαβε Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ)=1,00.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

Ιουλίδα  12/10/2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Μαρκοπουλιώτης Λεονάρδος Μορφωνιός Σωτηρία Μυκωνιάτη
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Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

• τους όρους της υπ’ αριθ. 2283/28.05.2021 Διακήρυξης,
• τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την υπ' αριθμ. 367/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 21REQ008670131,
• 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 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
• το με αριθμ. πρωτ.     3764/06  -08-20  21   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ» και  αξιολόγησης
Δικαιολογητικών  Συμμετοχής-τεχνικών  προσφορών,  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρίθμ.
143/2021 (ΑΔΑ: 9Ε6ΓΩΕΔ-Ι6Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

• το με Α.Π.   4821/12-10-2021   πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
• ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την προμήθεια με  τίτλο  :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ»
• την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

• Εγκρίνει  το  με  αριθμ.  πρωτ.  4821/12-10-2021  πρακτικό  αποσφράγισης  &  αξιολόγησης
οικονομικών  προσφορών  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ»

• Ορίζει  ως πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  την  προσφορά  του
προμηθευτή ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία έλαβε Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ)=1,00.

• Την ανάδειξη της εταιρείας ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ως προσωρινό  ανάδοχο  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ»,  με  τη  συνολική  συμβατική  αξία  των 589.700,00 ευρώ,  πλέον
141.528,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού  731.228,00  ευρώ  γιατί η προσφορά της είναι πλήρης,
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  σύμβαση,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της παρούσας πράξης, εντός δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν
η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία. (Διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως
374) Ν.4412/16).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 188/2021
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ΘΕΜΑ 4Ο  :  3η τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΜΕΣΩ  ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ  TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΕΑΣ” λόγω εσωτερικής  παράτασης
φάσεων. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Με την υπ’ αριθμ.  44/2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΦΩΕΔ-75Σ) απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την
τροποποίηση  της  με  αριθ.  πρωτ.  4430/11.09.2020  σύμβασης  με  τίτλο  “ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ”ως προς τη διάρκεια αυτής,
ήτοι παράτασή της από 11-09-2020 προγραμματικής σύμβασης έως 11-11-2021.

Με το από 09.09.2021 αίτημά της, η ανάδοχος εταιρεία,  DOTSOFT AE, αιτείται την εσωτερική παράταση
παράδοσης των ενδιάμεσων φάσεων 2 – 5 ως εξής: 

για τους κάτωθι λόγους:

Δεδομένου  ότι  η  εσωτερική  παράταση  των  φάσεων  του  έργου,  δεν  παρατείνει  την  ημ/νία  οριστικής
παραλαβής αυτού, δεν επιφέρει μεταβολές στην εγκεκριμένη διακήρυξη και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου, εισηγούμαστε την έγκριση του αιτήματος και την τροποποίηση της σύμβασης ως εξής: 
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3  η   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μεταξύ των :

«ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»
και

«DOTSOFT Α.Ε.»

Για την παροχή υπηρεσίας:

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ

TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

Στην Κέα σήμερα την ………………….……του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος……………………., οι
παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1.Δήμος Κέας, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τη Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου
2.Η εταιρεία DOTSOFT AE, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Μάνο Αναστασίου

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• Την υπ’ αριθμ. 126/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία κατακυρώθηκε ο εν

θέματι δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός,
• Την με ΑΠ 4430/11.09.2020 συναφθείσα σύμβαση
• Την υπ’ αριθμ. 191/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κέας, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση

της ανωτέρω σύμβασης
• Το σχετικό αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας,
• Την με αρ. πρωτ. 1505/06.05.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου  (ΑΔΑ: ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) με

θέμα Ένταξη Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Κέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

• Tην υπ. αριθμ….........../2021 (ΑΔΑ: …….…………..….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κέας με την οποία εγκρίνεται η 3η τροποποίηση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΕΑΣ».

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης αρχαιολόγου από την ΕΦΑ Κυκλάδων  και προκει-
μένου να ολοκληρωθούν οι φάσεις 2-5 έως τη λήξη του έργου (11/11/2021), με την παρούσα οι συμβαλλόμε-
νοι αποφασίζουν:

Την παράταση παράδοσης των φάσεων 2,3,4 και 5 της από 11-09-2020 προγραμματικής σύμβασης έως
11-11-2021 (εκτιμώμενη ημερομηνία προθεσμίας της Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας), όπως
ισχύει. 

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η με ΑΠ 4430/11-09-2020 Σύμβαση.
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Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε
τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλόμενων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
DOTSOFT A.E.

Ειρήνη Βελισσαροπούλου
Δήμαρχος Κέας

Μάνος Αναστάσιος
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΝΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ
TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει  την  τροποποίηση  της  με  αριθ.  πρωτ.  4430/11.09.2020  σύμβασης  ως  παρατίθεται
ανωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 189/2021
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ΘΕΜΑ  5Ο  :  Περί  έγκρισης  ή  μη  πρωτοκόλλου  παραλαβής  προμηθειών.
[Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

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

Με  την  με  αριθμ.  ΑΔΑΜ  21AWR009298133  από  01/10/2021  απόφαση  απευθείας  Δημάρχου,
ανατέθηκε στον κ.  Βασίλειο Βρεττό-Πρατήριο Αρτοποιίας, η προμήθεια 130τμχ σάντουιτς,  στο
πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων KEA RUN 2021. Χρόνος παράδοσης ορίστηκε το Σάββατο
2/10/2021.

Η  Επιτροπής  Παραλαβής  που  έχει  συγκροτηθεί  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και
ορίστηκε για την παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας συνέταξε το κάτωθι πρωτόκολλο :

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Στο ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3/10/2021 οι             
υπογεγραμμένοι :                                                              
1)Μαριάννα Μωραϊτη Πρόεδρος                                                   
2)Αθηνά Μορφωνιού Τακτικό μέλος                                               
3)Λεονάρδος Κοζαδίνος Τακτικό Μέλος                                           
που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής  προμηθειών του Δήμου Κέας του έτους  2021 με την 
υπ'αριθμ. 24/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε  σήμερα στις 3/10/2021 για την 
παραλαβή των κατωτέρω ειδών που      
περιλαμβάνονται στο υπ΄αριθμ:1.041 τιμολόγιο του προμηθευτή ΒΡΕΤΤΟΣ ΔΗΜ.      
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ συνολικού ποσού "293,80" ΕΥΡΩ για Κάλυψη δαπανών για τη διοργάνωση των 
αγώνων δρόμου KEA RUN 2021-προμήθεια σάντουιτς για τους συμμετέχοντες. 

   A/A| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  Φ.Π.Α. |ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
--------------------------------------------------------------------------------------

  1   | ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ           | 130,0        |         2,00 |       260,00 | 33,80   |      293,80             ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ                  

Η προμήθεια δεν εκτελέστηκε καθόσον δεν παραδόθηκαν τα σάντουιτς σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην απόφαση ανάθεσης 538/01.10.2021.                                  
                                                                                                                  3/10/2021                     
                                                                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ….»       

Σύμφωνα με το ως άνω πρωτόκολλο της επιτροπής παραλαβής, δεν εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την ανάθεση, αφού η προμήθεια δεν εκτελέστηκε.
   
Βάσει του αρθ, 203 Ν.4412/ 2016, παρ.3 εισηγούμαστε τη μη κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτο, 
διότι η παραγγελία ακυρώθηκε με εντολή του φορέα εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το ανωτέρω από 3/10/2021 πρωτόκολλο της επιτροπής για τη μη παραλαβή προμήθειας
των 130 σάντουιτς συνολικής αξίας 293,80€
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Δεν κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο Βασίλειο Βρεττό - Πρατήριο  Αρτοποιίας.           

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 190/2021
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ΘΕΜΑ 6ο :  «Αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης του Δήμου Κέας από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους». [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα κάτωθι :

Λαμβάνοντας υπόψη:
Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσε-
ων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσε-
ων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) Το υπ΄ αριθμ 75029/13-10-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723 με το οποίο κα-
τανέμεται  στον Δήμο Κέας το ποσό των 52.566,84. 

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού 52.566,84 €  βάσει της απόφασης  με αριθμό 75029/13-10-
2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΥΣ46ΜΤΛ6-723).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 
ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την συμπληρωματική επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ποσού
52.566,84 €  βάσει της απόφασης  με αριθμό 75029/13-10-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΥΣ46ΜΤΛ6-
723).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 191/2021
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ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της
11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021.

      
Ο  Πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2021 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:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τεχνικό πρόγραμμα αναμορφώθηκε με την 200/2021  απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΨΟΔΗΩΕΔ-Θ0Β)

Κ.Α. Δαπάνης. Περιγραφή Κ.Α. Πηγή 
χρηματοδότησης

Εγκεκριμένος
Π/Υ Αναμόρφωση Τελική

Διαμόρφωση

00.6737.0005

Προγραμματική
σύμβαση για την

υλοποίηση των έργων
«Διαμόρφωση

πλατείας Ιουλίδας»,
«Διαμόρφωση άλσους

Ιουλίδας»,
«Κατασκευή

πεζοδρομίων» και
«Ενεργειακή
αναβάθμιση
σχολείων»

5122 0,00 8.184,00 8.184,00

00.6737.0006

Προγραμματική
σύμβαση για την
μελέτη, για την
προμήθεια και

εγκατάσταση μονάδων
αφαλάτωσης και
συνοδών έργων

5122 0,00 6.066,00 6.066,00

1311 0,00 71.434,00 71.434,00

25.7312.0025 Διάνοιξη γεωτρήσεων 1311 24.800,00 -20.000,00 4.800,00

25.7412.0008

Μελέτη για την
προμήθεια και

εγκατάσταση μονάδας
αφαλάτωσης

5122 4.258,00 -4.258,00 0,00

1311 21.434,00 -21.434,00 0,00

30.7323.0004 Κατασκευή τεχνικών
απορροής όμβριων

5122 15.000,00 -10.000,00 5.000,00

30.7323.0016
Κατασκευή τοίχων
αντιστήριξης έτους

2021
1311 15.000,00 -10.000,00 5.000,00

30.7326.0001 Αποπεράτωση
(αποκατάσταση
υπάρχοντος και
ολοκλήρωση)
λιθόστρωσης

5122 25.000,00 -5.000,00 20.000,00
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μονοπατιού Βενιαμίν -
νεκροταφείο

30.7326.0021 Κατασκευή στάσεων
αναμονής επιβατών

1311 10.000,00 -10.000,00 0,00

30.7333.0042 Βελτίωση βατότητας
οδοποιίας έτους 2021

1311 15.000,00 -10.000,00 5.000,00

30.7412.0043

Οριστική μελέτη οδού
πρόσβασης στον

αρχαιολογικό χώρο της
Καρθαίας (συνεχ)

5122 6.822,06 55,46 6.877,52

30.7412.0048

Επικαιροποίηση
μελέτης οδοποιίας

βελτίωσης
υφιστάμενης οδού
Κορησσίας - Ξύλων

5122 0,00 4.952,54 4.952,54

137.314,06 0,00 137.314,06

Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

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

25.6264.0009
Συντήρηση και

επισκευή λοιπών
μηχανημάτων

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

25.6275.0004 Εξυγίανση και
καθαρισμός πηγών

10.000,00 -5.000,00 5.000,00

25.6279.0007

Καθαρισμός υγρών
θαλάμων

αντλιοστασίων
αποχέτευσης

5.202,00 -1.400,00 3.802,00

25.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών
μηχανημάτων

12.000,00 4.000,00 16.000,00

25.7135.0011
Προμήθεια συστήματος
τηλεχειρισμού αντλιών

Κορησσίας
0,00 4.400,00 4.400,00

32.202,00 0,00 32.202,00

Επιχορήγηση από την ΕΕΤΑΑ για την δημιουργία παιδικού σταθμού

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

00.6737.0004

Προγραμματική
σύμβαση για την πράξη

«Ίδρυση παιδικού
σταθμού»

50.000,00 -33.000,00 17.000,00

15.7133 Έπιπλα σκεύη 5.000,00 33.000,00 38.000,00
55.00,00 0,00 55.000,00
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Λοιπές δαπάνες

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

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών 21.500,00 5.000,00 26.500,00

00.6122.0001

Αποζημίωση δημοτικών
συμβούλων για την

συμμετοχή στα
συμβούλια

5.000,00 -5.000,00 0,00

00.6311 Φόροι τόκων 4.000,00 1.500,00 5.500,00

00.6431.0002 Έντυπα τουριστικής
προβολής 1.000,00 -1.000,00 0,00

00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και
προβολής 9.000,00 -1.500,00 7.500,00

00.6432.0001
Δαπάνες εκθέσεων στο

εσωτερικό  και στο
εξωτερικό

1.000,00 -1.000,00 0,00

00.6433.0001

Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά δώρα και

έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και

αντιπροσωπειών

6.500,00 -1.000,00 5.500,00

00.6441
Συμμετοχές σε

συνέδρια συναντήσεις
και διαλέξεις

500,00 -500,00 0,00

00.6442
Διοργάνωση συνεδρίων

συναντήσεων
διαλέξεων

500,00 -500,00 0,00

00.6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως 1.850,00 -500,00 1.350,00

00.6495.0003

Δαπάνες παροχής
σίτισης σε

εργαζομένους βάσει
του αρθ. 32 Ν. 4483

13.000,00 -2.700,00 10.300,00

00.6736.0001

Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς
συλλόγους και

σωματεία

1.000,00 -1.000,00 0,00

10.6612
Προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπά υλικά

γραφείων
5.000,00 -1.300,00 3.700,00

10.6613

Προμήθεια εντύπων και
υλικών

μηχανογράφησης και
πολλαπλών

εκτυπώσεων

5.000,00 -1.000,00 4.000,00

10.6699 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων 3.500,00 -1.000,00 2.500,00

15.6232.0004 Μίσθωμα κτιρίου για
την στέγαση παιδικού

2.000,00 -2.000,00 0,00
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σταθμού

15.6472.0003
Αγώνας Cyclades trail

cup: Kea Challenge
2021

1.246,00 -1.246,00 0,00

15.6472.0007 Οργάνωση 4ου ετήσιου
αγώνα Μπρίτζ

500,00 -500,00 0,00

15.6699.0001 Λοιπές προμήθειες
αναλωσίμων

1.000,00 300,00 1.300,00

30.6117.0007

Τεχνικός σύμβουλος
υλοποίησης έργων της

τεχνικής υπηρεσίας του
Δήμου 2021-22

0,00 2.100,00 2.100,00

30.6412
Έξοδα μεταφοράς

αγαθών
φορτοεκφορτωτικά

1.500,00 -754,00 746,00

30.6414.0005 Μεταφορές εν γένει 1.500,00 -500,00 1.000,00

30.6661.0001 Υλικά συντήρησης και
επισκευής κτιρίων 1.500,00 -600,00 900,00

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 2.701,00 2.000,00 4.701,00

70.6264.0009

Επισκευή και
συντήρηση ψυκτικών

συγκροτημάτων
σφαγείου

0,00 8.500,00 8.500,00

70.6279.0027 Μυοκτονία και
απεντόμωση σφαγείου 1.700,00 400,00 2.100,00

70.6699.0001 Προμήθεια
αναλωσίμων σφαγείου 4.000,00 1.600,00 5.600,00

70.7133 Έπιπλα σκεύη 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

70.7135.0011
Προμήθεια

τριχινελοσκόπιου για τα
σφαγεία

0,00 3.200,00 3.200,00

97.997,00 0,00 97.997,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου. 

Η δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, κ. Παρασκευή Γροσομανίδη σχετικά με το παρόν θέμα ψηφίζει 
«ΥΠΕΡ», αναφέροντας ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό με τίτλο “Προγραμματική σύμβαση για την 
μελέτη, για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδών έργων” αφορά σε ένα 
πολύ σημαντικό έργο για το νησί μας και αποτελεί πάγια θέση του συνδυασμού μας.

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
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5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας 

ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση της  11ης αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021, για τη σχετική ψήφισή της.

Β.  Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 192/2021
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Θέμα 8ο  : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 40/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Κέας. [Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής:

Με την υπ’ αριθμ. 40/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΣ3ΩΕΔ-ΙΛΛ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε 
ομόφωνα τη συμμετοχή του Δήμου Κέας στην πρόταση έργου «ΣυμβαδίΖουμε» στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.
Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής αναφερόταν ότι: «Ο Δήμος θα λάβει μέχρι 4.500,00 € για την 
πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και μέχρι 500,00 € για έξοδα 
μεταφοράς 3 ατόμων στην Αθήνα για την παρουσίαση του έργου του Δήμου σε ενημερωτική 
εκδήλωση επαγγελματιών του πολιτισμού για την κλιματική αλλαγή και τα μνημεία.».
Ο προϋπολογισμός της πρότασης που υποβλήθηκε από τον Συντονιστή εταίρο (ΜΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΙΣ) 
και εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο (απόφαση έγκρισης: 216.5/2021 – ΑΔΑ: ΩΚΑΩ46Ψ844-ΡΦ4)
αφορά στη συνεργασία με Public Participation officer  (συνεργάτη συμμετοχικών διαδικασιών και 
συνεργασίας με την τοπική κοινωνία), ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του αποσπασματικά έως
την ημερομηνία λήξης του προγράμματος και βάσει των παραδοτέων αυτού και του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος. 

Για το λόγο αυτό η εγκεκριμένη πρόταση δεν αφορά σε πρόσληψη, αλλά σε παροχή υπηρεσίας με
το ανωτέρω περιεχόμενο. 

Εισηγούμαστε την τροποποίηση της απόφασης 40/2021 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη 
φύση συνεργασίας του Δήμου Κέας με Public Participation officer, ήτοι με σύμβαση παροχής υπη-
ρεσίας, προκειμένου για την υλοποίηση της δράσης. 

Η εν λόγω τροποποίηση ουδεμία μεταβολή επιφέρει στον προϋπολογισμό του προγράμματος και 
της επιχορήγησης του Δήμου Κέας στο πλαίσιο αυτής. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης 40/2021 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη φύση συνεργα-
σίας του Δήμου Κέας με Public Participation officer, ήτοι με σύμβαση παροχής υπηρεσίας, προκει-
μένου για την υλοποίηση της δράσης. 

Η εν λόγω τροποποίηση ουδεμία μεταβολή επιφέρει στον προϋπολογισμό του προγράμματος και
της επιχορήγησης του Δήμου Κέας στο πλαίσιο αυτής.     

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 193/2021
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ΘΕΜΑ 9o :  «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Κέας προς κάλυψη δαπάνης μισθοδο-
σίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις
σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022».

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα κάτωθι :

Λαμβάνοντας υπόψη:

Α) την περ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του 
Ν.4735/20 το οποίο ορίζει το εξής: «Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσε-
ων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσε-
ων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 
καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη 
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).»

Β) Το υπ΄ αριθμ 76878 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Χ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3) «Κατανομή ποσού ύψους 
33.980.172,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθα-
ριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της 
Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή  της επιχορήγησης προς κάλυψη δαπάνης μισθο-
δοσίας προσωπικού καθαριότητας, ποσού 20.496,00 €  βάσει της απόφασης  με αριθμό 
76878/21-10-2021 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Χ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3).

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 
ανωτέρω και την εισήγηση του Προέδρου

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  την  επιχορήγηση προς  κάλυψη δαπάνης  μισθοδοσίας  προσωπικού  καθαριότητας,
ποσού  20.496,00  €   βάσει  της  απόφασης   με  αριθμό  76878/21-10-2021  του  ΥΠΕΣ  (ΑΔΑ:
6Χ3Ο46ΜΤΛ6-ΤΒ3).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 194/2021
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ΘΕΜΑ 10ο : 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Αναπτυξιακό Οργανισμό
ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» και Δήμο Κέας, για την πράξη “Ίδρυση Παιδικού Σταθμού”. [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Κατόπιν εισήγησης του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών τροποποιείται  ο τίτλος του
θέματος  ως  :  Ακύρωση  της  από  16/7/2021  (ΑΔΑ  60ΦΖΩΕΔ-ΟΡΟ)  Προγραμματικής  Σύμβασης
μεταξύ των Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» και Δήμο Κέας, για την πράξη “Ίδρυση
Παιδικού  Σταθμού  Δήμου  Κέας  με  ένα  τμήμα  παιδικής  (νηπιακής)  φροντίδας”  και  Έγκριση
σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης για την εν λόγω πράξη.

O  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Η ΕΕΤΑΑ με την με αριθ. πρωτ. 2867/19-2-2021 απόφασή της, ενέκρινε την επιλεξιμότητα της υπ’
αριθ.  πρωτ.  ΕΕΤΑΑ  17982/28-12-2021  αίτηση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  του  Δήμου  στο
“Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων από το Υπουργείο
Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  με  σκοπό  την  ίδρυση  νέων
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας”, με τα κάτωθι στοιχεία :

Δικαιούχος Πρότασης : Δήμος Κέας

Τίτλος  χρηματοδοτούμενων  εργασιών,  προμηθειών,  υπηρεσιών  :  Ένα  νέο  τμήμα  παιδικής
φροντίδας δυναμικότητας 25 νηπίων

Αιτούμενο ποσό επιχορήγησης 50.000€

Στη  συνέχεια  με  την  υπ’  αριθ.  109/18-6-2021  απόφασή  μας  εγκρίναμε  την  σύναψη
Προγραμματικής  Σύμβασης  (ΑΔΑ  60ΦΖΩΕΔ-ΟΡΟ)  μεταξύ  των  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  ΟΤΑ
«ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» και Δήμο Κέας, για την πράξη “Ίδρυση Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας με ένα
τμήμα  παιδικής  (νηπιακής)  φροντίδας”,  ποσού  50.472€,  και  αντικείμενο  τη  συνεργασία  των
συμβαλλομένων μερών με σκοπό τη μεταβίβαση αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης του έργου
«Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας», από το
Δήμο  Κέας  στην  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  Ειδικότερα,  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  σύμβασης,  η
ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  αναλαμβάνει  να  λειτουργήσει  ως  Τεχνική  Υπηρεσία  για  την  επίβλεψη  και
διαχείριση του έργου «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής)
φροντίδας».  Συγκεκριμένα,  αναλαμβάνει  την:  1.  Ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  2.
Αρχιτεκτονική προμελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης ακινήτου, 3. Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης
- επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου και 4. Προμήθεια εξοπλισμού για την
λειτουργικότητα του έργου 

Μετά από συνεννοήσεις με τον φορέα χρηματοδότησης, κρίθηκε ότι  η ο Δήμος είναι τεχνικά
επαρκείς για την εκτέλεση προμηθειών, επομένως καλούμαστε να προβούμε στην ακύρωση της
εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, και να προβούμε στην υπογραφή νέας, ποσού 17.000€ με
αντικείμενο  τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με σκοπό τη μεταβίβαση αρμοδιότητας
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Φορέα  Διοικητικής  Υποστήριξης,  Διαχείρισης,  και  Επίβλεψης  του  έργου  «Ίδρυση  παιδικού
σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας», από το Δήμο Κέας στην
ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  Ειδικότερα,  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας  σύμβασης,  η  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.
αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Διοικητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, και Επίβλεψης
του έργου «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας».
Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την 1. Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την Έγκριση Εργασιών
Δόμησης  Μικρής  Κλίμακας,  2.  Σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  προμήθεια  του
απαραίτητου εξοπλισμού και 3. Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης -επισκευής και διαμόρφωσης
του εσωτερικού του ακινήτου.

Καλείται  σήμερα  η  Οικονομική  Επιτροπή,  αφού  προβεί  στην  ακύρωση  της  Προγραμματικής
Σύμβασης  (ΑΔΑ 60ΦΖΩΕΔ-ΟΡΟ)  μεταξύ  των  Αναπτυξιακό Οργανισμό  ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ  ΑΕ» και
Δήμο  Κέας,  για  την  πράξη  “Ίδρυση  Παιδικού  Σταθμού  Δήμου  Κέας  με  ένα  τμήμα  παιδικής
(νηπιακής) φροντίδας”, ποσού 50.472 €, να εγκρίνει την σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης
ως παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να ορίσει δύο
(2)  εκπροσώπους  του  Δήμου  με  τους  αναπληρωτές  τους,  ως  μέλη  της  Κοινής  Επιτροπής
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε την
κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή την κ. Μαρία Πατη-
νιώτη, Δημοτική Σύμβουλο και τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με ανα-
πληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας.

            Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  ακύρωση  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  (ΑΔΑ  60ΦΖΩΕΔ-ΟΡΟ)  μεταξύ  των
Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» και Δήμο Κέας, για την πράξη “Ίδρυση Παιδικού
Σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας”, ποσού 17.000,00 €.

2. Εγκρίνει  τη  σύναψη  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  και  του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,  για την πράξη «Ίδρυση παιδικού σταθμού
Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας», το σχέδιο της οποίας παρατίθεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Ορίζει  ως  μέλη  του  Δήμου  Κέας  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  Σύμβασης
εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
την κ. Μαρία Πατηνιώτη, Δημοτική Σύμβουλο και τον κ.  Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο
Κέας ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας.

4. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμματική
σύμβαση. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

των άρθρων 12 του Ν.4412/2016, 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του
Ν.4674/2020 

μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»
για την πράξη

« Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ –  …/…/2021
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

« Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»

 

Στην Αθήνα σήμερα …/…/2021, ημέρα ………………… οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 Ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  ΟΤΑ  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»  (με  αριθμό  ΓΕΜΗ  155877103000,  ο  οποίος
εδρεύει στη Λεωφ. Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009 και  εκπροσωπείται νόμιμα
από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/11-08-
2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 Το Ν.Π.Δ.Δ.  με  την επωνυμία  «Δήμος  Κέας» (Ο.Τ.Α.  α΄  βαθμού),  που  εδρεύει  στην  Ιουλίδα και
εκπροσωπείται  νόμιμα από τη Δήμαρχο Κέας, Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

Με βάση τις διατάξεις:

 Του  άρθρου  100  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν.4690/2020 (ΦΕΚ
104/Α΄/2020) και ισχύει.

 Τη   με  αριθμό.  61190/12.10.2018  (ΦΕΚ  5015/B’/12.11.2018)  απόφαση  του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με τίτλο: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας» (αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 182/2018). 

 Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Κέας. 

 Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Των  άρθρων  2-4  του  ν.  4674/2020  (ΦΕΚ  53/Α΄/11-03-2020)  για  τη  «Στρατηγική  αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 Την εγκύκλιο 200/Α.Π. 37260/16-06-2020 της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του
Υπουργείου  Εσωτερικών  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  –  Σύσταση  και  λειτουργία  Αναπτυξιακών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  –
Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104).  

 Του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Του  ν.  4270/2014  (Α’  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Του ν.  4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 Του  ν.  4714/2020  (Α’  148)  «Ρύθμιση για  τη  σύναψη προγραμματικών  συμβάσεων ΟΤΑ α΄  και  β΄
βαθμού».

 Την από 7-8-2020 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ
Α.Ε.»  και  το  Διακριτικό  Τίτλο  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»  (Αρ.  ΓΕΜΗ
155877103000). 

 Το από 28-09-2020 υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»,  με  το  οποίο  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  και  Κανονισμός
Λειτουργίας της Εταιρείας,  συστάθηκε η Τεχνική Υπηρεσία,  με προϊστάμενο και  στελέχη όπως ο
νόμος ορίζει. 

 Το από 05-05-2021 υπ’ αρίθμ. 4 Πρακτικό Γ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»,  με  το  οποίο  τροποποιήθηκε  το  Καταστατικό  του  και  ορίστηκε  ως  εδαφική
περιφέρεια της εταιρείας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

και έχοντας υπόψη:

Το υπ. αρ.  …/… έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δήμου Κέας,
σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει το εν λόγω έργο.  
To υπ.  Αρ.  …/… έγγραφο της  Δημάρχου Κέας  προς  τον  Αναπτυξιακό  Οργανισμό για  την  αποδοχή της
πρότασης συνεργασίας για το παρόν έργο και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 
Το  υπ’  αριθμ.  …/… έγγραφο  του  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.Ο.Τ.Α.  προς  τον  Δήμο  Κέας  για  την  αποδοχή  της
συνεργασίας.
Τη υπ’αριθ. 100061718 εγγραφή του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων. 
Το υπ’ αριθμ. 04/28-09-2020 πρακτικό του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η σύναψης
σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος
προβλέπει. 
Την υπ. Αριθμ.   …/… απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  με την οποία εγκρίθηκαν οι  όροι της
παρούσας και ορίστηκε εκπρόσωπος του στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης
Την υπ. Αριθμ. …./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της παρούσης. 
Την υπ. Αριθμ……../2020 (ΑΔΑ…………) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Κέας.  
Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονομικών και
Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές.
Το υπ’ αριθ. Εγγραφής 352932657  Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001:2015
που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 
Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φο-
ρέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100061718.

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 
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 Προοίμιο 

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

 Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου 

 Προϋπολογισμός και Πόροι Χρηματοδότησης

 Φορέας Διοικητικής υποστήριξης και επίβλεψης του έργου 

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

 Λοιπές Ευθύνες  

 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

 Αντισυμβατική συμπεριφορά- συνέπειες 

 Τελικές Διατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Δήμος Κέας περιλαμβάνει το νησί της Κέας και την Μακρόνησο.   Έδρα του Δήμου είναι η Ιουλίδα, με κύ-
ριο λιμάνι την Κορρησία ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2455 κατοίκους. Το νησί διαθέτει 3
Δημοτικά Σχολεία( δύο εξαθέσια και ένα διθέσιο), Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις και Επαγγελματικό Λύ-
κειο, καθώς και τρία νηπιαγωγεία. Η Κέα είναι το δυτικότερο κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και η επι-
φάνειά της εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το πιο κοντινό κατοική-
σιμο κυκλαδονήσι στην Αττική, είναι το 6ο σε έκταση και το 10ο σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων. Νησί με
πλούσια ιστορία και πολιτιστικό απόθεμα, η Κέα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ έχει
πρωταγωνιστήσει και στην τουριστική ανάπτυξη των Κυκλάδων, με κύριο ειδοποιό χαρακτηριστικό την
προσήλωση στις αρχές της αειφορίας και την διατήρηση του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλο-
ντος. 

Με γνώμονα την αναβάθμιση των υποδομών του Δήμου, βασική κατεύθυνση την προστασία και διάσωση
της πολιτιστικής και οικιστικής παράδοσης, καίριους πυλώνες τις καινοτόμες και αναπτυξιακές δράσεις και
τέλος την προσήλωση στην  ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους δημότες, ο δήμος Κέας έχει άμεση ανάγκη να προχωρήσει με ταχύτητα στην υλοποίηση
έργων, των οποίων η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα. 

Αναλυτικότερα,  υφίσταται  η  αναγκαιότητα υλοποίησης  του  έργου  «Ίδρυση παιδικού  σταθμού  Δήμου
Κέας  με  ένα  τμήμα  παιδικής  (νηπιακής)  φροντίδας»,  για  το  οποίο  έχει  δεσμευτεί  πίστωση  στον
προϋπολογισμό του Δήμου Κέας με ΚΑ 00.6737.0004.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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Ο Δήμος Κέας έχει μισθώσει ακίνητο επιφάνειας 157,81 τ.μ. για εννέα (9) συνολικά έτη προκειμένου να
εξασφαλίσει τη λειτουργία Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας
(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθμ. 32/16.11.2020 _ΑΔΑ ΨΤ99ΩΕΔ-ΒΑΡ). 

Ο Δήμος Κέας, προκειμένου να επιτευχθεί η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα
παιδικής (νηπιακής) φροντίδας, είναι απαραίτητο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εργασίες εντός του
ακινήτου ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (ΦΕΚ 141/Α΄/
28.09.2017). Ειδικότερα, χρειάζεται να υλοποιηθούν i) ωρίμανση μελετών του μισθωμένου κτιρίου ii) ερ-
γασίες εσωτερικής διαρρύθμισης iii) προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

Αναλυτικά, το μισθωμένο ακίνητο προκειμένου να στεγάσει το έργο «Ίδρυση Παιδικού Σταθμού Δήμου
Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» χρειάζεται να υποβληθεί στις κάτωθι παρεμβάσεις: 

Εργασίες ανακαίνισης -επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου 
Προμήθειες του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου τμήματος

Για τις οποίες απαιτείται η ωρίμανση των αντίστοιχων μελετών, τευχών δημοπράτησης καθώς και η Έγκρι-
ση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Ο κύριος του έργου, Δήμος Κέας, διαθέτει πόρους για την χρηματοδότηση αυτού. Το αυτοτελές Τμήμα Τε-
χνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, ωστόσο, αδυνατεί να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες, καθώς
δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, κατά την κρίση του, όπως πλήρη στελέχωση και τις ειδικότερες
προδιαγραφές επάρκειας, αναλόγως της εκτιμώμενης αξίας, του είδους, της κατηγορίας, του μεγέθους και
της πολυπλοκότητας του ζητούμενου έργου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.4674/2020 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42, παρ. 1 του ν. 4735/2020
«Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυ-
μες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός
των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πο-
λιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των
ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έρ-
γων υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν
γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αει-
φόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται με το οικείο καταστατικό». 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 όπως αυτές ισχύουν, οι αναθέτουσες αρχές που κρί-
νουν ότι δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, μπορούν να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις, κατά την έννοια  του άρθρου 12, για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης,
την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον οι εν λόγω φορείς διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες με την απαιτούμενη τε-
χνική επάρκεια και κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει για τη μελέτη και
εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και
την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι Ο.Τ.Α. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις  με
άλλες αναθέτουσες αρχές (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Α.Π. 2339/16.04.2021 «Διευκρινίσεις ως προς τις επιμέρους δια-
τάξεις του ν.4782/2021). Επιπρόσθετα για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος
άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επι-
τρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους πα-
ραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 2-4 του Ν.4674/2020 εκτός των περιπτώσεων ανάθεσης, σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης
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δημοσίων μελετών και έργων που ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις, οι ΟΤΑ α' βαθμού, που κατά τη
δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των τεχνικών τους υπηρεσιών σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 87), μπορούν να συμβάλλονται με προγραμ-
ματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτή-
των των υπηρεσιών αυτών, με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020, αναθέτουσα αρχή, φορέα δημοσίου
δικαίου, φορέα του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, η οποία  λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,
συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και
ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική,
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της
αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίη-
ση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

Η ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε., σύμφωνα με τη βεβαίωση Του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αυτής,
διαθέτει οργανωμένη τεχνική υπηρεσία καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα. Διαθέτει επίσης
τον απαιτούμενο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, τον κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού
και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες υλο-
ποίησης του έργου. 

Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν. Οι δια-
τάξεις αυτές καθιερώνουν οριζόντια συνεργασία μεταξύ αναθετουσών αρχών με κοινό στόχο την ανάπτυξη
της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους και με σκοπό την
επίτευξη της τεχνικής επάρκειας για την σύναψη και εκτέλεση της εν συνεχεία αναφερόμενης πράξης. 

Η   «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.»  έχει  εγκεκριμένο  Κανονισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  και  Κανονισμό  Λειτουργίας
(απόφαση  2/28.09.2020 ΓΣ) και συγκροτημένα γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επιτροπές. Ο
Οργανισμός διαρθρώνεται σε τρεις (3) διευθύνσεις α) Διεύθυνση Οικονομικής Διοίκησης και Συγχρηματο-
δοτούμενων έργων με τμήματα ι. οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκη-
σης ιιι. Προβολής και συνεργασιών iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού σχε-
διασμού με τμήματα ι. συμβουλευτικής και καινοτομίας ιι. Παροχής υπηρεσιών γ) Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών με τμήματα ι. μελετών ιι. Έργων ιιι. Υπηρεσιών και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστή-
ριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές
παραλαβής υπηρεσιών/ προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή
αξιολόγησης προσωπικού. 

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρί-
μανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει
του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Οργανογράμματος και Κα-
νονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, Προγραμματι-
σμός, Εκπόνηση, Προώθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα (δημόσιες συμβάσεις)
1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 3. Λοιπών δράσεων με αυτεπι-
στασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική
και τεχνική στήριξη των φορέων , των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της. (αριθμ. Πι -
στοποιητικού 352932657 ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023) 
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Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  έχει πιστοποιηθεί με ΕΛΟΤ 1429:2008 με τύπο επιβεβαίωσης Α’, Β’ και Γ’ στο επίπεδο
«Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, Εκπόνηση, Προώθηση,  Διαχείριση και  Υλοποίηση χρηματοδοτούμενων
και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών δημόσιου χαρα-
κτήρα (δημόσιες συμβάσεις) 1. Με τεχνικό αντικείμενο 2. Με αντικείμενο προμηθειών και υπηρεσιών 3.
Λοιπών δράσεων με αυτεπιστασία που υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση,
πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική στήριξη των φορέων , των επιχειρήσεων και των πολιτών της πε-
ριοχής δράσης της. (αριθμ. Πιστοποιητικού 352932657-ΜC ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης
16.12.2023).

Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Κέας  και η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. προβαίνουν κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα
στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  συνεργασία  των  συμβαλλομένων  μερών  με  σκοπό  τη

μεταβίβαση  αρμοδιότητας  Φορέα  Διοικητικής  Υποστήριξης,  Διαχείρισης,  και  Επίβλεψης  του  έργου

«Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας»,  από το Δήμο

Κέας στην ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. 

Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως

Φορέας  Διοικητικής  Υποστήριξης,  Διαχείρισης,  και  Επίβλεψης  του  έργου  «Ίδρυση  παιδικού  σταθμού

Δήμου Κέας με ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας». 

Η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτυπώνεται στο παράρτημα ΙI,

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε ακίνητο μισθωμένο από το Δήμο Κέας με αριθμό ΑΤΑΚ 01078122010.  

ΑΡΘΡΟ   5   : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΕΡΓΟΥ   

Ο προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ
(17.000,00€) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό των 17.000€ θα εκταμιεύεται τμηματικά και αναλογικά της προόδου του φυσικού αντι-
κειμένου των εργασιών της σύμβασης μετά την διαπίστωση της υλοποίησης των υποέργων, την παραλαβή
και την πιστοποίηση αυτών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, με εξαίρεση τις έκτακτες ανάγκες
που μπορεί να προκύψουν, επαρκώς αιτιολογημένες από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβα-
σης.

Συγκεκριμένα, η αποπληρωμή των εργασιών θα υλοποιηθεί ως κάτωθι: 

Α ΣΤΑΔΙΟ: Εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του συνολικού προϋπολογισμού 
Β ΣΤΑΔΙΟ: Τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του συνολικού προϋπολογισμού 
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ΑΡΘΡΟ 6 :    ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    

Η Διοικητική Υποστήριξη, Διαχείριση, και Επίβλεψη του έργου «Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου Κέας με
ένα τμήμα παιδικής (νηπιακής) φροντίδας» θα υλοποιηθεί από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.Ο.Τ.Α  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό των εφαρμοζόμενων
διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση
σε βάρος του Δήμου Κέας για τη χρηματοδότηση του έργου.

Ο Δήμος Κέας  δεν ευθύνεται έναντι άλλων προσώπων που δύνανται να εγείρουν αξιώσεις από τον Φορέα
Υλοποίησης.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία του
έργου.  

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως τρεις
μήνες  (3).  Στο  χρονικό  αυτό  διάστημα  περιλαμβάνεται  η  υλοποίηση  του  έργου  μέχρι  την  οριστική
παραλαβή του. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλομένων,  κατόπιν  ειδικώς  αιτιολογημένης  εισήγησης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης.  Τυχόν
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού
ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Α ΣΤΑΔΙΟ (1 ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
Β ΣΤΑΔΙΟ (3 ΜΗΝΕΣΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης -επισκευής και διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου
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ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει: 
1. Καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής δια των αρμόδιων οργάνων του. 
2. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό
που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 
3. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του καθώς επίσης και τη συντήρηση του
έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα οφείλονται
σε κακοτεχνία. 
4. Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου απαιτείται. 
5.Να έχει την οικονομική διαχείριση του έργου. 
6. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της πράξης. 
7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών της πράξης, με την
υποστήριξη της Εταιρείας. 
8. Να συνεργάζεται με την Εταιρεία για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή της πράξης. 
9.  Να  διασφαλίσει  τις  απαραίτητες  πιστώσεις  για  την  πληρωμή  τυχών  μη  επιλέξιμων  δαπανών  που
προκύπτουν  κατά  την  υλοποίηση  της  πράξης,  έτσι  ώστε  η  πράξη  που  θα  παραληφθεί  να  είναι
ολοκληρωμένη και λειτουργική. 
10. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 
11. Να ορίσει τους εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει: 

1. Καθήκοντα Φορέα Διοικητικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, και Επίβλεψης του έργου, δια του προσωπικού
της για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν. 4412/16 όπως ισχύει και
την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο παράγραφος α της παρούσης. 
2. Να υποστηρίξει διοικητικά, να διαχειριστεί και να επιβλέψει το έργο. 
3.  Να απασχολεί  και  να  διαθέτει  επιστημονικό  προσωπικό  με  τα  απαραίτητα και  ανάλογα προσόντα,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 
4. Να υποστηρίξει τον Δήμο Κέας στις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων όπου και όποτε
απαιτηθεί. 
5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
6. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο. 
7.  Να  ελέγχει  ποιοτικά  και  ποσοτικά  τα  παραδοτέα  και  να  τα  παραλαμβάνει  βάσει  των  σχετικών
συμβάσεων. 
8. Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης και των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της
ζητηθεί. 
9. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα
στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη
έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

Ο Δήμος Κέας είναι ο μόνος  υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του
ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α., σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης
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είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και
ολοκλήρωση του έργου.  

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς της και γενικότερα να
μεριμνά  για  την  ομαλή  και  απρόσκοπτη  εξέλιξη  και  ολοκλήρωση  του  έργου   και  την  από  αυτόν
απορρόφηση των πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για  την  ορθή  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της  παρούσας  συγκροτείται Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης,  αποτελούμενη από  τρία  (3) μέλη, τα οποία είναι:  α) δύο (2) εκπρόσωποι  του Δήμου
Κέας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών,  β)
ένα (1) στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.ΤΑ. 

Ο  Πρόεδρος  της  Κοινής  Επιτροπής  και  ο  αναπληρωτής  του  ορίζονται,  με  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Κέας. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής
και  την  τήρηση  του  χρονοδιαγράμματος,  υποβοήθηση  της  υλοποίησης  του  αντικειμένου  αυτής  και  η
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.
Β) πιστοποιεί την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δια των παραδοτέων, παραλαμβάνει
αυτά και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.
Γ) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της
προγραμματικής σύμβασης
Δ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του έργου.
Ε) αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβα-
σης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης και εισηγείται την τροποποίηση στα αρμόδια εκ του νόμου συλλο-
γικά όργανα των συμβαλλομένων, τα οποία έχουν την τελική κρίση.
ΣΤ)  εγκρίνει  την  παράταση  της  χρονικής  διάρκειας  της  Προγραμματικής  Σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους
όρους αυτής, το πολύ ίση με το 50% της αρχικώς προβλεπόμενης διάρκειας, με αιτιολογημένη και γραπτή
απόφασή της.

Η Επιτροπή συγκαλείται  μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και  με
γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη
της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από  την ημερομηνία συνεδρίασης.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα
τακτικό μέλος της.

Η  Επιτροπή συνεδριάζει  στα  γραφεία  του  ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  ή  στα  γραφεία  του  Δήμου  Κέας  όπως
ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει
απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν
τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα
με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της 

Χρέη  γραμματειακής  υποστήριξης  της  Επιτροπής  καθώς και  τήρησης  των  σχετικών  πρακτικών  εκτελεί
υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καμία  τροποποίηση  της  προγραμματικής  Σύμβασης  ή  επέκτασή  της,  λόγω  ανάγκης  εκτέλεσης
συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία
αποφασίζουν  σχετικά  και  στη  συνέχεια  υποβάλλουν  την  απόφασή  τους  για  έγκριση  στα  αρμόδια
συλλογικά όργανα των αντισυμβαλλομένων.
Η τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπεται. 
Η  για  οποιαδήποτε  λόγο  ή  αιτία  μη  άσκηση  των  δικαιωμάτων  ή  παράλειψη  υποχρεώσεων  από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
παρούσα.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η
παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
παρέχει  στα  υπόλοιπα  το  δικαίωμα  να  καταγγείλουν  τη  σύμβαση  και  να  αξιώσουν  κάθε  θετική  ή
αποθεματική ζημιά τους.
Σε  περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., πάνω από 30 εργάσιμες μέρες
από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΕΥΔΗΜΟΣΑ.Ε. να καταβάλλει
για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες, ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις
(2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβα-
τικής αμοιβής αυτού.
Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των ανα-
γκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά
συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης). Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών
μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή (Κ.Ε.), αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και κα-
ταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής
από την Κ.Ε. της σύμβασης. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η Κ.Ε. Παρακολούθησης της σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε., για την
αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευ-
ματική ιδιοκτησία του Δήμου Κέας.
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Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των ανα-
γκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε,
συμψηφίζοντάς το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και επεξεργασία τυχόν προ-
σωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών,
ως κάθε φορά ισχύει.
Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε
να απαντήσει  εγγράφως και  σε  εύλογο χρονικό  διάστημα,  το οποίο δεν μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  20
ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης  η οποία δεν επιλύεται  από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της παρούσας
σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποί-
ων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος
από δύο (2).

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΔΗΜΟ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 1. Υπολογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου 
Κέας με ένα τμήμα παιδικής 

(νηπιακής) φροντίδας

Ίδρυση παιδικού σταθμού 
Δήμου Κέας με ένα τμήμα 

παιδικής (νηπιακής) φροντίδας

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 450,00 € 1,199 0,5 5.935,05 € 5.935,05 €

2

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 
(ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
από 10 έως 20 έτη 
εμπειρίας)

450,00 € 1,199 2 23.740,20 € 23.740,20 €

3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (έως 10 έτη 
εμπειρίας)

300,00 € 1,199 2,7 21.366,18 € 21.366,18 €

Συνολικό κόστος δαπανών 5,2 51.041,43 € 51.041,43 €

Τελικό κόστος 51.041,43 € 51.041,43 €
Φ.Π.Α. 24% 12.249,94 € 12.249,94 €
Γενικό Σύνολο 5,2 63.291,37 € 63.291,37 €

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
(βάσει ΦΕΚ 2519/Β/2017)

ΤΚ

(βάσει της υπ. Αριθμ. 
πρωτ. 89943/02.04.2021 

εγκυκλίου 
αναπροσαρμογής ΤΚ)
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Πίνακας 2. Υπολογισμός Αμοιβών

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ίδρυση παιδικού σταθμού Δήμου 
Κέας με ένα τμήμα παιδικής 

(νηπιακής) φροντίδας

Ίδρυση παιδικού σταθμού 
Δήμου Κέας με ένα τμήμα 

παιδικής (νηπιακής) φροντίδας

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3.000,00 € 0,5 1.500,00 € 1.500,00 €
2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.000,00 € 2 6.000,00 € 6.000,00 €

3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2.000,00 € 2,7 5.400,00 € 5.400,00 €

Συνολικό κόστος δαπανών 5,2 12.900,00 € 12.900,00 €

Λειτουργικά έξοδα 
εκτέλεσης

809,68 € 809,68 €

Τελικό κόστος 13.709,68 € 13.709,68 €
Φ.Π.Α. 24% 3.290,32 € 3.290,32 €
Γενικό Σύνολο 5,2 17.000,00 € 17.000,00 €

Α/Α ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΑΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας 3. Κατανομή Αμοιβής ανά Παραδοτέο

Κατηγορίες Εργασιών Ποσοστό Κόστος (€) 
1 Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για

την εκτέλεση του έργου και την

Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής

Κλίμακας

53.00% 9.010,00€

2 Σύνταξη  τεχνικών προδιαγραφών για
την  προμήθεια  του  απαραίτητου
εξοπλισμού

12.00% 2.040,00€

3 Επίβλεψη  εργασιών  ανακαίνισης  -
επισκευής  και  διαμόρφωσης  του
εσωτερικού του ακινήτου

35.00% 5.950,00€

ΣΥΝΟΛΟ 100% 17.000,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Πίνακας 4. Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1ος Μήνας 2ος Μήνας 3ος Μήνας 
Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών για την 

εκτέλεση του έργου και την Έγκριση Εργασιών 

Δόμησης Μικρής Κλίμακας

 x

Σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την

προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού

x

Επίβλεψη εργασιών ανακαίνισης -επισκευής και 

διαμόρφωσης του εσωτερικού του ακινήτου

x x



Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 195/2021
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ΘΕΜΑ 11ο: 1η τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και
«Δήμος Κέας» με τίτλο «Nέα Δημοτική οδός Άγιου Σπυρίδωνα - Αγ.Γεωργίου Κορησσίας». [Ει-
σηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος] 

         O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Με τις υπ’αρίθμ. 55/2019 και  110/2019 Αποφάσεις του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κέας
ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και «Δή-
μου Κέας» με τίτλο «NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ» και εξουσιοδότησε τον τέως Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ευαγγέλου  για την υπογραφή
της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία και υπογράφηκες στις 6/6/2019 με αριθ.πρωτ. 2479/2019
(ΑΔΑ Ω2Ν7ΩΕΔ-Ε2Ζ). 

Στις 26/5/2021 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματι-
κής Σύμβασης με θέμα “Απόφαση για χρονική παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με-
ταξύ του «Δήμου Κέας» και της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για το έργο: «Νέα Δημοτική Οδό Αγίου
Σπυρίδωνα – Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» στη Νήσο Κέα”

Παρατίθεται απόσπασμα της υπ’ αριθ. 1/2021 απόφασης της  Κοινής Επιτροπής Παρακολού-
θησης :

“...Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ο.Α.Ε. ενημέρωσε τα λοιπά μέλη για τις ενέργειες που έχουν γίνει από
πλευράς της υπηρεσίας για την υλοποίηση του Έργου και αφορά στο μελετητικό αντικείμενο της Προγραμμα-
τικής. 
Ειδικότερα:  Το  μελετητικό  αντικείμενο  «Επικαιροποίηση  οριστικής  μελέτης  οδοποιίας,  μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις),  Οριστική  μελέτη  Αποχέτευσης  –
Αποστράγγισης,  Μελέτη  Κτηματολογίου,  Μελέτη  Η/Μ  εγκαταστάσεων  (ισόπεδοι  κόμβοι),  για  την  Νέα
Δημοτική  Οδό Αγίου  Σπυρίδωνα –  Αγίου  Γεωργίου  Κορρησίας  στη  Νήσο Κέα» εκπονήθηκε  μέσω μιας
σύμβασης (κωδ. αναφοράς 5806), η οποία υπεγράφη στις 06-11-2020 κατόπιν διενέργειας διαγωνισμού,  με
διάρκεια  ισχύος  ενάμισι  (1,5)  μήνα  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της,  δηλαδή  έως  21-12-2020  και
παρατάθηκε έως τις 21-01-2021, κατόπιν δυσχερειών που αντιμετώπισε η Ανάδοχος Ένωση Οικονομικών
Φορέων, στην πρόσβαση επί τόπου του έργου λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών. Επίσης στις  09.04.2021 υποβλήθηκε
από  την  Ε.Ο.Α.Ε.  Δήλωση  Υπαγωγής  σε  Πρότυπες  Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  (Π.Π.Δ)  στη  Δ/νση
Περιβάλλοντος  και  Χωρ.  Σχεδιασμού  Κυκλάδων  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  για  το  Έργο  «Νέα
Δημοτική Οδός Αγίου Σπυρίδωνα – Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» στη Νήσο Κέα για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Περαιτέρω, εκκρεμούν η έγκριση  Κτηματολογίου και η ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων με μέριμνα του
Κυρίου του Έργου, προκειμένου να προχωρήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε. στη δημοπράτηση κατασκευής του
Έργου.
Ως εκ των άνω,  κρίνεται αναγκαία η παράταση διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 24 μήνες,
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  απαιτούμενες αδειοδοτήσεις,  η σύνταξη των τευχών Δημοπράτησης, η
διαγωνιστική  διαδικασία  ανάθεσης  της  κατασκευής  και  η  κατασκευή  του  Έργου  και  η  Επιτροπή
Παρακολούθησης αποφάσισε από κοινού και προτείνει:

Την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της του Δήμου Κέας και της Εγνατία Οδός Α.Ε.
για το έργο «Νέα Δημοτική Οδό Αγίου Σπυρίδωνα – Αγίου Γεωργίου Κορησσίας» στη Νήσο Κέα κατά 24
μήνες, ήτοι έως τις 6/6/2023, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου….”

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω 1η Τροποποίηση της  Προγραμματι-
κής Σύμβασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές
διατάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μςταξύ των ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
Α.Ε.» και «Δήμου Κέας» με τίτλο «NΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ» ως κάτωθι, και εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο γι ατην υπογραφή της

ΣΧΕΔΙΟ

Μεταξύ

του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Και

της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

για την υλοποίηση του έργου :
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.06.2019
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(του άρθρου 179 του Ν. 4555/2010)

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ

ΚΕΑ …./…../ 2021



Στην Κέα, σήμερα την …./…./2021 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1.  του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ που εδρεύει  στην Ιουλίδα Κέας,  ως «Κύριος του Έργου»,  όπως εκπροσωπείται

νόμιμα από τη Δήμαρχο του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου  και

2.  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε.»,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον

Διευθύνοντα  Σύμβουλο  κ.  Κωνσταντίνο  Κουτσούκο,  που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  οδός  6ο  χλμ.

Θεσσαλονίκης – Θέρμης, ως «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/94 ΦΕΚ τ. Β'/846/94 «Ίδρυση Εταιρείας Έργων Υποδομής με

την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», και το ΦΕΚ τ. ΑΕ - ΕΠΕ/5016/95 «Ανακοίνωση καταχώρισης

στο Μητρώο Α.Ε. της σύστασης της Α.Ε. με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». 

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας

των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  Ι»]  -  Ρυθμίσεις  για  τον  εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία

άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  σχετικά  με  την  απονομή  ιθαγένειας  και  την  πολιτογράφηση  -  Λοιπές

διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις.»  (ΦΕΚ  Α’ 133/2018)  και

ειδικότερα  το  Άρθρο  179  «Προγραμματικές  συμβάσεις  -  Τροποποίηση  του  άρθρου  100  του  ν.

3852/2010» σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  μπορεί  να συμβάλλεται  με τα

Νομικά Πρόσωπα που μνημονεύονται  εντός του,  στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων, για  τη

μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή

υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους. 

3. Το Ν4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016)  και ειδικότερα το άρθρο 44 παρ. 2, «Προγραμματικές συμβάσεις».

4. Το Ν. 4070 (ΦΕΚ. Α’ 82/10-04-2012) σύμφωνα με τον οποίο η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί

να συμβάλλεται με τα Νομικά Πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του

ν.  3463/2006  (Α΄  114)  και  100  παρ.  1  του  Ν.  3852/2010  (Α΄  87)  στο  πλαίσιο  Προγραμματικών

Συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και για την

παροχή συναφών υπηρεσιών.

5. Την υπ’ αρ.  1315/2018 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με  την οποία αποφαίνεται  πως δεν

κωλύεται  η  υπογραφή  του  σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Πέλλας  και  της

Εγνατία Οδός Α.Ε., ως δεδικασμένη.

6. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 

7. Το από 31-7-2013 πρακτικό της Τακτικής Συνέλευσης της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο

καταχωρήθηκε  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο με  αρ.  Καταχώρησης  95793,  σύμφωνα με  το  οποίο
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μπορούν  να ανατίθενται  στην Εταιρεία μελέτες  και  έργα  από τρίτους  είτε  κατόπιν  Συμβάσεως που

συνάπτεται απ ευθείας ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.

8. Την υπ’ αρ. 55/15-03-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας για την έγκριση

του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

9. Την υπ’ αρ. 972/9/08-04-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για

την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης. 

10. Την υπ’ αρ. 110/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας για τροποποίηση της

ανωτέρω υπ’ αρ. 55/15-03-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέας και έγκριση του

σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης. 

11. Την  υπ’  αρ.  11/2019  Πράξη  της  Υπηρεσίας  Επιτρόπου  στο  Ν.  Κυκλάδων  του  Ελεγκτικού

Συνεδρίου ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου

Κέας και της Εγνατίας οδού.

12. Την υπ’ αρ.  Δ17α/10/59/ΦΝ.393/10/7/1996 (ΦΕΚ τ.Β’ 611)  Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  «Κανονισμός

Ανάθεσης & Εκπόνησης Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  

13. Την υπ. αρ. 40650 - 13/04/2018 Απόφαση ένταξης του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού

Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ)

14. Την υπ. αρ. 81713 - 27/07/2018 Συλλογική Απόφαση ένταξης του έργου  στο ΠΔΕ 2018 με ενάριθμο

κωδ. έργου 2018ΣΕ36700017 (ΑΔΑ: ΩΩ0Κ465ΧΙ8-Σ0Ξ)

15. Την με αρ. πρωτ. 33863-14/03/2019 επιστολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο Κέας

περί  αδυναμίας  υλοποίησης  του  έργου  «Νέα  δημοτική  οδός  Αγίου  Σπυρίδωνα  –  Αγίου  Γεωργίου

Κορησσίας» Δήμου Κέας.

16. Την υπ’ αρ. ……………………..-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την

οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 06.06.2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης. και

εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για την υπογραφή αυτής

17. Την υπ’ αρ. ……………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 06.06.2019 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης.

και εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κουτσούκος για την υπογραφή αυτής

Με την παρούσα «έγγραφη συμφωνία» συμφωνείται  και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτή η τροποποίηση της

από 06.06.2019 Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:

Αντικατάσταση του άρθρου 5 της από 06.06.2019 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης ως εξής:

AΡΘΡΟ 5

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως 
6/6/2023, με δικαίωμα παράτασης κατόπιν απόφασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από την ΕΟΑΕ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

1 Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης οδοποιίας Εγκρίθηκε 96235/2021
2 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
Εγκρίθηκε 68583/1088/2021

3 Μελέτη Κτηματολογίου Εγκρίθηκε 98034/2021 από την ΕΟΑΕ 
και αναμένεται η έγκρισή του από το 
Δήμο Κέας

4 Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης της 
οδού

Εγκρίθηκε 97835/2021

5 Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Εγκρίθηκε 96816/2021

Η δημοπράτηση κατασκευής και η κατασκευή του Έργου θα πρέπει να συντελεστεί στο υπολειπόμενο έως
τους 24 μήνες διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω αδειοδοτήσεις και οι απαλλοτριώσεις θα έχουν
ολοκληρωθεί με μέριμνα του Κυρίου του Έργου.

Παράταση  της  διάρκειας,  για  όσο  διάστημα  κριθεί  αναγκαίο  για  την  ολοκλήρωση  του  Έργου  και  την
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου είναι δυνατή ύστερα
από αιτιολογημένη αίτηση του Κυρίου του Έργου ή του Φορέα Υλοποίησης, σχετική απόφαση της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της παρούσας σύμβασης και έγκριση των συμβαλλόμενων μερών
μετά από σχετική εισήγηση. 

Ουσιώδεις μεταβολές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου θα 
αντιμετωπίζονται κάθε φορά μετά από αιτιολογημένη εισήγηση ενός των συμβαλλομένων μερών και σχετική 
απόφαση της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, του άρθρου 6.

Η  παρούσα  τροποποίηση  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  από  06.06.2019  αρχικώς

υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Κέας και  της  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Α.Ε»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜO ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

           

Η Δήμαρχος Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου                          Κωνσταντίνος Κουτσούκος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 196/2021
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ΘΕΜΑ 12ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη διαμονής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Κα-
τανόησης με την Aegean Rebreath   ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., για την   Αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσ-
σιων απορριμμάτων στον κόλπο του Αγίου Νικολάου 30/10/21 & 31/10/21. [Εισηγητής : Αντι-
δήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  εισηγούμενος  το  12ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Με το άρθρο 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] έχει αντικατασταθεί η περίπτωση ε΄ της
παρ.  1 του άρθρου 58 του Ν.  3852/2010 και  απονεμήθηκε  στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον προϋπολογισμό,  χωρίς  να απαιτείται  απόφαση συλλογικού οργάνου (δηλαδή χωρίς να
απαιτείται απόφαση διάθεσης των πιστώσεων από την οικονομική επιτροπή ή από το δημοτικό
συμβούλιο).

Αναλυτικότερα, η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή,
που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1δ Ν. 3852/2010, έχει παύσει να ισχύει σε
κάθε περίπτωση, με συνέπεια η οικονομική επιτροπή να μην ασκούσε μετά την ισχύ του Ν.
4555/2018 [Πρόγραμμα Κλεισθένης I] πλέον την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών. 

Στη συνέχεια με την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’
της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα το τρίτο εδάφιο
αυτής με συνέπεια από 31-8-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4625/2019 στο ΦΕΚ 139Α)
και εφεξής,  όποτε απαιτείται εξειδίκευση πίστωσης  να προηγείται απόφαση της οικονομικής
επιτροπής (αντί δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου έγκρισης και
διάθεσης των δαπανών του προϋπολογισμού.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.

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

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την έγκριση εξειδίκευσης του ΚΑ 00.6433.0001 “Τιμητικές δια-
κρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του
προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 505,00 € συμπ.
ΦΠΑ, για την “Κάλυψη Δαπάνης διαμονής δυτών, για την  Αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσ-
σιων απορριμμάτων στον κόλπο του Αγίου Νικολάου στις 30/10/21 & 31/10/21”.
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Συγκεκριμένα,  στο  πλαίσιο του  Μνημονίου  Κατανόησης  του  Δήμου  Κέας  με  την  Aegean

Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. πρόκειται να μεταβεί στην Κέα ομάδα δυτών, με σκοπό την αποκομιδή και

αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων στον κόλπο του Αγίου Νικολάου, στις 30/10 & 31/10.

Η δαπάνη αφορά στη  κάλυψη διαμονής δέκα (10) δυτών για δύο (2) διανυκτερεύσεις (29 &

30/10). 

Λαμβανομένου  υπόψη  τα  ανωτέρω  υποβάλλω  προς  έγκριση  ενώπιον  της  Οικονομικής

Επιτροπής την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

Την παρ 1 του άρθρου 14 Ν. 4625/2019, με την οποία επανατροποποιήθηκε η  περίπτωση ε’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Εγκρίνει  την  εξειδίκευση  πίστωσης  συνολικού  ποσού 505,00  €  συμπ.  ΦΠΑ  στον  ΚΑ
00.6433.0001 “Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά δώρα και  έξοδα φιλοξενίας φυσικών προ-
σώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2021 του Δήμου Κέας, για
την  “Κάλυψη Δαπάνης διαμονής  δυτών,  για  την   Αποκομιδή  και  αποθήκευση  θαλάσσιων
απορριμμάτων στον κόλπο του Αγίου Νικολάου στις 30/10/21 & 31/10/21”.

Συγκεκριμένα η δαπάνη αφορά στην κάλυψη διαμονής δέκα (10) δυτών που θα μεταβούν στο

νησί, με σκοπό την αποκομιδή και αποθήκευση θαλάσσιων απορριμμάτων στον κόλπο του Αγί-

ου Νικολάου, στις 30/10/21 & 31/10/21, στο πλαίσιο  του Μνημονίου Κατανόησης του Δήμου

Κέας με την Aegean Rebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και ειδικότερα  δύο (2)  διανυκτερεύσεις (στις 29 &

30/10/21).

2) Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον  ΚΑ  00.6433.0001 “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά

δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 197/2021
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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
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