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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης/21.01.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Παρασκευή  21  Ιανουαρίου  2022  και  ώρα  11:00,  πραγματοποιήθηκε  δια
περιφοράς (ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020),  η 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  168/17.01.2022  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

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

           ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος   ΟΥΔΕΙΣ
2.  Καμίλης Θεόδωρος
3.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4.  Λουρής Αντώνιος
5.  Πατηνιώτη Μαρία                                                           
6.  Δεμένεγας Νικόλαος
7.  Γροσομανίδη Παρασκευή

  

   

         

  
 

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού πρα-
κτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 21ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 168/17.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών
και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 2ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφο-
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 3ο : Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών), για το οικ.έτος 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την
επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το οικ.έτος 2022. [Εισηγητής
: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

                ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προ-
μηθειών, για το έτος 2022.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζου-
βάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

              ΘΕΜΑ  7ο : Προγραμματισμός  προσλήψεων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4829/2021.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφο-
ρών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022. 

Ο  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  και  διοικητικής

λειτουργίας  του  Δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  αφορούν  σε  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και  υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016,  όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα

αποφαινόμενα  όργανα  (γνωμοδοτικά  όργανα)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  α)

αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν

την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία

σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  γ)  ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο

ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον αποκλεισμό των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση

των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο

της  εκτέλεσης  γνωμοδοτούν,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την

παράταση του  συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου  και  η)  γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το

στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά

εκδίδουν  γνώμη,  συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των

επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την
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πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον

μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά

όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση για  τις  συμβάσεις  που

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια

βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί

εντός  του  έτους,  συνεχίζονται  και  ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην  περίπτωση  της

διενέργειας  συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται

κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων

που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε  περιπτώσεις  σύναψης  ή  εκτέλεσης  δημοσίων

συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων,

των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει

τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από

τους οποίους αυτά προέρχονται.  Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το

άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών

που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4.

Με την απόφαση της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες,  ο  αριθμός  και  οι  ιδιότητες  των

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά

με τα ανωτέρω.

5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να  ορίζονται  και

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που

έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που

εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν.  2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45),

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να

συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην

παρ.  13 του άρθρου 14 του ν.  2690/1999.  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  που δεν  διενεργούνται  με

ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη

που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή

αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών
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οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου

344. […] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των

οριζόμενων  στην  παρ.  1,  ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές

γνωμοδοτικό

όργανο  (επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης).  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της

παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και

λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση

αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή

υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων

του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από

τις  ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις  διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και

επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, που αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος

της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί

αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον

τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του

προεδρικού  διατάγματος  του  δεύτερου  εδαφίου  της  ίδιας  παραγράφου»  ενώ  σύμφωνα  με  το

άρθρο  344  παρ.4  Ν.4412/2016: «Η  υποχρέωση  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παρ.

αναστέλλεται  μέχρι  την  επαρκή  λειτουργία  του  Μητρώου.  Για  τις  ανάγκες  του  Ν.4412/16  η

επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1.Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2.Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3.Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4.Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5.Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6.Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
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7.Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου
8.Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9.Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10.Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11.Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12.Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13.Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14.Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς  Επιτροπής διενέργειας

Διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το

οικ.έτος 2022, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος

2 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Τακτικό Μέλος

3 Σοφία Νεχαλιώτου
ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Δήμητρα Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
Αναπληρωτής Προέδρου

2   Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών

Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το  οικ.έτος  2022,

εξειδικεύοντας  τις  αρμοδιότητες,  τον  αριθμό και  τις  ιδιότητες  των μελών,  τη  λειτουργία  των

οργάνων και τη διάρκειά της.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την Ε  πιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών  , αξιολόγησης προσφορών και

γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το  οικ.έτος  2022 αποτελούμενη  από  3  τακτικά  μέλη  και  τα

αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος

2 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Τακτικό Μέλος

3 Σοφία Νεχαλιώτου
ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Δήμητρα Δεμένεγα

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  
Αναπληρωτής Προέδρου

2   Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ.

Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται η κ.Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β)  ελέγχει  την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης

καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
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ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη

των προσφορών,  την  κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την αποδέσμευση των εγγυήσεων,  τη

ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο

της  εκτέλεσης  γνωμοδοτεί,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την

παράταση του  συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου.  Ωστόσο,  στις  συμβάσεις  προμηθειών  η  Επιτροπή  παραλαβής  γνωμοδοτεί  για  τα

ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

4. Η  Επιτροπή  ολοκληρώνει  το  έργο  της  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  221Α του

Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 8/2022
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ΘΕΜΑ 2ο :  Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,  αξιολόγησης προ-
σφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022.

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

αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  και  διοικητικής

λειτουργίας  του  Δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  αφορούν  σε  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και  υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016,  όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα

αποφαινόμενα  όργανα  (γνωμοδοτικά  όργανα)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  α)

αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν

την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία

σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  γ)  ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο

ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον αποκλεισμό των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση

των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο

της  εκτέλεσης  γνωμοδοτούν,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την

παράταση του  συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου  και  η)  γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το

στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά

εκδίδουν  γνώμη,  συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των

επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την
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πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον

μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά

όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση για  τις  συμβάσεις  που

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια

βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί

εντός  του  έτους,  συνεχίζονται  και  ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην  περίπτωση  της

διενέργειας  συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται

κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων

που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε  περιπτώσεις  σύναψης  ή  εκτέλεσης  δημοσίων

συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων,

των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει

τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από

τους οποίους αυτά προέρχονται.  Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το

άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών

που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4.

Με την απόφαση της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες,  ο  αριθμός  και  οι  ιδιότητες  των

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά

με τα ανωτέρω.

5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να  ορίζονται  και

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που

έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που

εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν.  2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45),

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να

συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται

στην

παρ.  13 του άρθρου 14 του ν.  2690/1999.  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  που δεν  διενεργούνται  με

ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη

που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή

αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών
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οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου

344. […] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των

οριζόμενων  στην  παρ.  1,  ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές

γνωμοδοτικό

όργανο  (επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης).  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της

παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και

λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση

αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η

αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή

υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων

του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από

τις  ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις  διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και

επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, που αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος

της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί

αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και

Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον

τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.: «Η ισχύς του

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του

προεδρικού  διατάγματος  του  δεύτερου  εδαφίου  της  ίδιας  παραγράφου»  ενώ  σύμφωνα  με  το

άρθρο  344  παρ.4  Ν.4412/2016: «Η  υποχρέωση  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρούσας  παρ.

αναστέλλεται  μέχρι  την  επαρκή  λειτουργία  του  Μητρώου.  Για  τις  ανάγκες  του  Ν.4412/16  η

επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
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7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς  Επιτροπής διενέργειας

Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  το

οικ.έτος 2022, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Τακτικό Μέλος

3 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1          Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2  Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3   Αθηνά Μορφωνιού

ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών

Προμηθειών,  αξιολόγησης προσφορών και  γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022,

εξειδικεύοντας  τις  αρμοδιότητες,  τον  αριθμό και  τις  ιδιότητες  των μελών,  τη  λειτουργία  των

οργάνων και τη διάρκειά της.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την  Ε  πιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών  , αξιολόγησης προσφορών

και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2022 αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη και τα

αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Τακτικό Μέλος

3 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1          Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2  Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3   Αθηνά Μορφωνιού

ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Σωτηρία Μυκωνιάτη  ΔΕ1 Διοικητικός.

Αναπληρωματικός  της  Προέδρου  ορίζεται  η  κ. Σοφία  Νεχαλιώτου  ΠΕ1  Διοικητικός-

Οικονομολόγος.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β)  ελέγχει  την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης

καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
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ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη

των προσφορών,  την  κατακύρωση των αποτελεσμάτων,  την αποδέσμευση των εγγυήσεων,  τη

ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο

της  εκτέλεσης  γνωμοδοτεί,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την

παράταση του  συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου.  Ωστόσο,  στις  συμβάσεις  προμηθειών  η  Επιτροπή  παραλαβής  γνωμοδοτεί  για  τα

ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

4. Η  Επιτροπή  ολοκληρώνει  το  έργο  της  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  221Α του

Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2022
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Θέμα 3ο: Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2022.

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

Σύμφωνα με τις  διατάξεις των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 & 4993/745/1975 υπουργικών
αποφάσεων “..Περί  καθορισμού διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών
και  προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου,  των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το  άρθρο 1 του Ν.Δ.
2396/53..”  θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία θα αναθέτει τις επισκευές και την αγορά
ανταλλακτικών για τα οχήματα του Δήμου. 

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής συντήρησης

και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους

2022, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Πρόεδρος

2    Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  

Τακτικό Μέλος
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Αναπληρωματικά Μέλη
1  Λεονάρδος Κοζαδίνος  

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος 

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της
αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί :

Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου (ανάθεση
των επισκευαστικών εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), για το έτος 2022 αποτελού-
μενη από :

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Πρόεδρος

2    Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1  Λεονάρδος Κοζαδίνος

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεωνίδας Περδικάρης
ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

3 Ιωάννης Αναγνώσταρος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της
αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 10/2022
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ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν
την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το οικ.έτος 2022.

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

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 & 4993/745/1975 υπουργικών απο-
φάσεων “..Περί  καθορισμού διαδικασίας επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς ανταλλακτικών και 
προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου,  των Οργα-
νισμών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  και  των  εν  γένει  ΝΠΔΔ  κλπ.  περί  ών  το  άρθρο  1  του  Ν.Δ.
2396/53..” θα πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά και τις
εργασίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση  τριμελούς  επιτροπής    παραλαβής  

ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μη-

χανημάτων του Δήμου, για το οικ.έτος 2022, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1  Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πρόεδρος

2    Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος
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3 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Λεονάρδος Μορφωνιός

 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Αθηνά Μορφωνιού
 ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφο-
ρούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2022 και σε
συνέχεια  της  ανάθεσης των  επισκευαστικών εργασιών και  της  αγοράς  των  ανταλλακτικών,
μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:

Τριμελής επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών  και εργασιών που αφορούν την επισκευή
και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2022.

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1  Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πρόεδρος

2    Λεονάρδος Κοζαδίνος
ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος

3 Λεωνίδας Περδικάρης
ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Λεονάρδος Μορφωνιός

 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Αθηνά Μορφωνιού
 ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

3 Ιωάννης Αναγνώσταρος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους
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Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφο-
ρούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2021 και σε
συνέχεια  της  ανάθεσης των  επισκευαστικών εργασιών και  της  αγοράς  των  ανταλλακτικών,
μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 11/2022
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ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προ-
μηθειών, για το έτος 2022.

Ο  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  και

διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  αφορούν  σε  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και  υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα

του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του

ν. 4412/2016.»

 Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα

αποφαινόμενα  όργανα  (γνωμοδοτικά  όργανα)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:α)

αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,β) ελέγχουν

την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία

σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  γ)  ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο

ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση

των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των  εγγυήσεων,  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας,  στ)

γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της

εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση

του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η)
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γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και  προσφυγές  που

υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή της  προϊσταμένης  αρχής  κατά το  στάδιο  της

ανάθεσης και εκτέλεσης. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν

γνώμη, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων

προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των

παρόντων.  Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των

προτάσεων.  3.  Με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται  γνωμοδοτικά  όργανα  για

συγκεκριμένη  σύμβαση  ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση  για  τις  συμβάσεις  που  συνάπτει  η

αναθέτουσα αρχή.  Η ύπαρξη οργάνων σε  ετήσια βάση δεν  αποκλείει  τη συγκρότηση οργάνου

συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι

διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του

έτους,  συνεχίζονται  και  ολοκληρώνονται  από το  ίδιο  όργανο.  Στην περίπτωση της  διενέργειας

συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα  συγκροτούνται  με

απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και

έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις

διαδικασίες  σύναψης.  Σε  περιπτώσεις  σύναψης  ή  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  δύναται  η

αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των

ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές

γνώσεις  για  την  εκπλήρωση  των  προβλέψεων  της  παρ.  1.  Οι  αποφάσεις  συγκρότησης  των

γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά

προέρχονται.  Μέχρι  τη  λειτουργία  του  Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του  άρθρου  344,  το  άρθρο  26  του

ν.4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν

καθήκοντα  είτε  κατά  την  ανάθεση  είτε  κατά  την  εκτέλεση  δημοσίων  συμβάσεων.  4.  Με  την

απόφαση της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες,  ο  αριθμός  και  οι  ιδιότητες  των μελών,  η

λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα

ανωτέρω. 5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που

έχει  αναλάβει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  6.  Για  τη  συγκρότηση  και  τη  λειτουργία  των

συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999

«Κώδικας  Διοικητικής  Διαδικασίας»  (Α΄  45),  εφαρμόζονται  οι  σχετικές  διατάξεις  του  ως  άνω

νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

(τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά

στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των
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φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην

οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος

του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]  11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής

γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: […]β) Για την

παρακολούθηση  και  την  παραλαβή  της  σύμβασης  προμήθειας  συγκροτείται  τριμελής  ή

πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της

αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις,

ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ

των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η

αναθέτουσα αρχή ζητεί  τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου

τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της

σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του

προς  παραλαβή  αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από τη  σύμβαση  ή  κρίνεται

αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση

όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται

τη  λήψη  των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω μη  τήρησης  των  ως  άνω  όρων.  Με  απόφαση  του

αρμόδιου  αποφαινομένου  οργάνου  μπορεί  να  συγκροτείται  δευτεροβάθμια  επιτροπή

παρακολούθησης  και  παραλαβής  με  τις  παραπάνω  αρμοδιότητες.  Για  την  εξέταση  των

προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,

συγκροτείται  ειδικό  γνωμοδοτικό  όργανο,  τριμελές  ή  πενταμελές  (Επιτροπή  αξιολόγησης

ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που

είναι  αρμόδιο  για  τα  υπόλοιπα θέματα που  ανακύπτουν κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης.  γ)  Με

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των

πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η

διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα παραπάνω. […] ε) Τα

γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του

δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. στ)

Η επιτροπή της περ. β΄ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών,

σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα

τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμηθειών που συνάπτονται από

αυτές,  γνωμοδοτεί  η  επιτροπή  της  περ.  α΄.η)  Σε  περίπτωση  αιτιολογημένης  αδυναμίας  για  τη
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συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει

από  άλλη αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή  υπαλλήλων της  για  τη  συγκρότηση της

επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις

διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, που αυτές

διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του

άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται

τα  ειδικότερα  ζητήματα  σχετικά  με  τον  τρόπο  και  χρόνο  καταβολής,  καθώς  και  το  ύψος  της

αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου.»

Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο Κέας υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  εισηγούμαστε  για  την  συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής

παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων  συμβάσεων  προμηθειών, για  το  έτος  2022,

αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πρόεδρος

2   Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Τακτικό Μέλος

3 Φανή Άννα Μπαλατσού
 ΔΕ1 Διοικητικός

Τακτικό Μέλος
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Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασιλική Πετρή

 ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεονάρδος Μορφωνιός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Σοφία Νεχαλιώτου

 ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής

προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την  Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών αποτελούμενη  από 3

μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Πρόεδρος

2   Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Τακτικό Μέλος

3 Φανή Άννα Μπαλατσού
ΔΕ1 Διοικητικός

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασιλική Πετρή

 ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεονάρδος Μορφωνιός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Σοφία Νεχαλιώτου

 ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται η κ.Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ.

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,

προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς

παραλαβή  αντικειμένου  της  σύμβασης,  εφόσον  προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται

αναγκαίο,   συντάσσει  τα  σχετικά  πρωτόκολλα,    παρακολουθεί  και  ελέγχει  την  προσήκουσα

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Επίσης,

εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο

132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 12/2022
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ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2022.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανα-
φέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό  όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής  και

διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των

διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  που  αφορούν  σε  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και  υπηρεσίες,

καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα

του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για

την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του

ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των διαδικασιών

ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που  γνωμοδοτούν  προς  τα

αποφαινόμενα  όργανα  (γνωμοδοτικά  όργανα)  έχουν  ιδίως  τις  ακόλουθες  αρμοδιότητες:  α)

αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,β) ελέγχουν

την  καταλληλότητα  των  προσφερόντων  ή  υποψηφίων  για  τη  συμμετοχή  τους  στη  διαδικασία

σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  γ)  ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο

ανταγωνιστικής  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον αποκλεισμό των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση

των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο

της  εκτέλεσης  γνωμοδοτούν,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την

παράταση του  συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του
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αναδόχου  και  η)  γνωμοδοτούν  για  τις  προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και

προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το

στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά

εκδίδουν  γνώμη,  συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των

επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την

πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον

μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά

όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση για  τις  συμβάσεις  που

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση

οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια

βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί

εντός  του  έτους,  συνεχίζονται  και  ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην  περίπτωση  της

διενέργειας  συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα

συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται

κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων

που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε  περιπτώσεις  σύναψης  ή  εκτέλεσης  δημοσίων

συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων,

των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει

τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις

συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από

τους οποίους αυτά προέρχονται.  Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το

άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών

που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4.

Με την απόφαση της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι  αρμοδιότητες,  ο  αριθμός  και  οι  ιδιότητες  των

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά

με τα ανωτέρω.

5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να  ορίζονται  και

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που

έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που

εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν.  2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45),

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να

συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται
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στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με

ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη

που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν κατατεθεί οι προσφορές ή

αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών

οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου

344. […] 11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των

οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: […]γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και

των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών

τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα παραπάνω. δ) Για την  παραλαβή του τμηματικού ή

συνολικού  αντικειμένου  σύμβασης  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  συγκροτείται  τριμελής

επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα

εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Εφόσον  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της

επιτροπής πρέπει  να έχει  την  αντίστοιχη  ειδικότητα.  Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην

αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί

τη συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως μέλη της εν

λόγω επιτροπής δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα,

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 216. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και

προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό

όργανο,  τριμελές  ή πενταμελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων),  τα μέλη του οποίου είναι

διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα

που  ανακύπτουν  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης.  ε)  Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της  παρούσας

παραγράφου συγκροτούνται  από υπαλλήλους  που υπηρετούν με  οποιαδήποτε  σχέση εργασίας

στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν

σύμφωνα  με  τις  γενικές  διατάξεις  περί  συλλογικών  οργάνων.  στ)  Η  επιτροπή  της  περ.  β΄

γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο

132.  Ειδικά  για  την  περίπτωση  των  Κεντρικών  Αρχών  Αγορών,  για  ζητήματα  τροποποίησης

συμφωνιών  -  πλαίσιο  και  συμβάσεων  κεντρικών  προμηθειών  που  συνάπτονται  από  αυτές,

γνωμοδοτεί  η  επιτροπή  της  περ.  α΄.η)  Σε  περίπτωση  αιτιολογημένης  αδυναμίας  για  τη

συμπλήρωση ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει

από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της  για τη συγκρότηση της

επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα

στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για
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τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, που

αυτές διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5

του  άρθρου  21  του  ν.  4354/2015  (Α΄  176),  περί  αμοιβών  συλλογικών  οργάνων.  Με  κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Υποδομών  και

Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο και χρόνο καταβολής,

καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης, ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
8. Κωνσταντίνος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
10. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
11. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
12. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
13. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
14. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  εισηγούμαστε  για  την  συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής

παρακολούθησης και  παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών

υπηρεσιών, για το έτος 2022, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Φανή Άννα Μπαλατσού
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Βασιλική Πετρή
 ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Προέδρου



2ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 21ης Ιανουαρίου 2022

2 Δήμητρα Δεμένεγα
  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  παραλαβής  υπηρεσιών  του

άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  αντικειμένου  δημοσίων

συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2022, αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη

και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Φανή Άννα Μπαλατσού
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Βασιλική Πετρή
 ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Χρήστος Μαρκοπουλιώτης

 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός. 

Αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο κ.Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.

2. Η  Επιτροπή  είναι  αρμόδια  για  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  τμηματικού  ή  συνολικού

σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 13/2022
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ΘΕΜΑ 7ο :  Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4829/2021. 

Ο  πρόεδρος  της  οικονομικής  επιτροπής  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης

αναφέρει τα εξής : 

Σε συνέχεια του με αριθ.πρωτ. 95989/26-12-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4829/2021» που αφορά την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου
57 του ν. 4821/2021, αλλά και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου άλλων κλάδων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 η οποία εκδόθηκε κατόπιν
της υπ ́ αριθμ. 50/04-11-2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων ο
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης
και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 95989/26-12-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών οι φορείς της
Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες
που εμπίπτουν στην έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για
την πρόσληψη των κατηγοριών προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το
προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών:
α) Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσλαμβάνεται για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων των δήμων κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.
4821/2021 και β) Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) άλλων κλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
4829/2021».
 -Το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α ́166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας και Λοιπές διατάξεις.
Την υπ άριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 Εγκύκλιος, κατόπιν της υπ άριθμ.
50/04-11-2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, ο
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας
αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
-Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α ́143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως
ισχύουν.
-Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Α ́ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.
-Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν. 4623/2019 όπως ισχύει,
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σύμφωνα με τις οποίες μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης για τον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο στην
Οικονομική Επιτροπή.
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 5640/Β/03-12-2021).
- Την υπ ́αριθμ. οικ.242/20.01.2022 Βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας για την
ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.
- Τις ανάγκες του Δήμου Κέας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της
χωρικής του αρμοδιότητας για το σχολικό έτος 2022-2023.
-Τις ανάγκες για την στελέχωση του νέου  Δημοτικού Νηπιακού Σταθμού Κέας,

εισηγούμαστε, στο πλαίσιο των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2022-
2023 και (β) τις ανάγκες στελέχωσης για τη λειτουργία του νέου Δημοτικού Νηπιακού Σταθμού
δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως και 4  ετών που θα λειτουργήσει ο 
Δήμος Κέας και στη Βεβαίωση της Προϊσταμένης της  Οικονομικής Υπηρεσία  περί ύπαρξης των 
σχετικών πιστώσεων 

Για την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες (Α και Β) στους οποίους αποτυπώνονται ο αριθμός 
του αναγκαίου προσωπικού, ο χρόνος και οι ώρες απασχόλησης αυτού (πλήρης η μερική 
απασχόληση):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας  ΥΕ Καθαριστές/ στριες Σχολικών Μονάδων Μερικής /Απασχόλησης Πλήρους 
Απασχόλησης Σχολικό Έτος 2022-2023

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας -  ΤΕ     Βρεφονηπιοκόμων            -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων           -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες               -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

Επισημαίνεται πως η αναγκαιότητα πρόσληψης του ως άνω προσωπικού σε όλες τις 
Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας είναι πολύ μεγάλη καθώς δεν υπάρχουν μόνιμοι καθαριστές.
Επιπλέον, η δημιουργία το νέου  Δημοτικού Νηπιακού Σταθμού απαιτεί για τη στελέχωσή του την 
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου αυτό να λειτουργήσει εύρυθμα, σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς η ζήτηση για την κάλυψη θέσεων νηπίων  είναι
πολύ μεγάλη.
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Για τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως:

Α. εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης - στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2022 – εννέα  (9) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ αφενός για τις
ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023 με
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφετέρου για τις ανάγκες στελέχωσης και
λειτουργίας του νέου δημοτικού νηπιακού τμήματος προσχολικής φροντίδας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στους κάτωθι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας  ΥΕ Καθαριστές/ στριες Σχολικών Μονάδων Μερικής /Απασχόλησης Πλήρους 
Απασχόλησης Σχολικό Έτος 2022-2023

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας -  ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων                -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες               -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

Β. Αναθέτει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού την υποβολή του σχετικού αιτήματος προς την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και την ανάρτηση του προβλεπόμενου πίνακα στον
ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr).

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης - στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων έτους 2022 – εννέα  (9) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ αφενός για τις
ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για το σχολικό έτος 2022-2023 με
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφετέρου για τις ανάγκες στελέχωσης και
λειτουργίας του νέου δημοτικού νηπιακού σταθμούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους κάτωθι 
πίνακες:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας  -ΥΕ Καθαριστές/ στριες Σχολικών Μονάδων- Μερικής Απασχόλησης  Σχολικό Έτος 
2022-2023.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμος Κέας -  ΤΕ     Βρεφονηπιοκόμων            -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  -Ένας (1)      ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                     -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες              - Ένας (1)     ΈΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

Β.  Αναθέτει  στη  Διεύθυνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών/Τμήμα  Ανθρώπινου  Δυναμικού  την
υποβολή  του  σχετικού  αιτήματος  προς  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
και  την  ανάρτηση  του  προβλεπόμενου  πίνακα  στον  ειδικό  διαδικτυακό  τόπο  του  ΥΠΕΣ  για
θέματα προσωπικού ( https://aftodioikisi.ypes.gr).

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 14/2022

https://aftodioikisi.ypes.gr/
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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                            Καμίλης Θεόδωρος   

                      Δεμένεγας Κωνσταντίνος 

                                                     Λουρής Αντώνιος 

                                               Πατηνιώτη Μαρία 

                                                           Δεμένεγας Νικόλαος
                                

 Γροσομανίδη Παρασκευή


