
4ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Φεβρουαρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4ης/08.02.2022
 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 447/04.02.2022 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 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 447/04.02.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο :   Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2021.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 2ο :   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3Ο: Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου Κέας.  [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥ-
ΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των μελετών του έργου “Βελ-
τίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας”.   [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5Ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥ-
ΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την δημοπράτηση, επίβλεψη και διαχείριση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας”.   [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο :   Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2021.   

                              Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

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

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

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

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

1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων και δαπανών Δ΄ τριμήνου 2021.

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

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

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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

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

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

Ομάδα ΚΑΕ
Ομαδοποιημένοι

Κωδικοί
Προϋπολογισμού

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό
Απόκλιση

ς %

1.
Επιχορηγήσεις
από Τακτικό

Προϋπολογισμό

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

(1215) + (4311) –
(1315)

1.103.527,20 1.203.795,44 100.268,24 9,09%

2.
Επιχορηγήσεις

από ΠΔΕ και ΕΕ

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

(1217) +
(1315)+(1323)+ (1324) 2.119.526,23 739.965,37 -1.379.560,86 -65,09%

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

(14) + (15) + (16)

614.406,32 705.929,03 91.522,71 14,90%

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

(21) + (22) Έσοδα
παρελθόντων

οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που

βεβαιώνονται  για
πρώτη φορά 202.200,00 274.029,85 71.829,85 35,52%

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

(32) Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
Προβλέψεις μη

είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων 110.334,29 114.608,20 4.273,91 3,87%

5. Λοιπά Έσοδα

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

χρημάτων(+) (31)

1.319.378,52 497.107,23 -822.271,29 -62,32%
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Εισπράξεις από δάνεια
+ (4319) Λοιπά έσοδα

προς απόδοση σε
τρίτους

Σύνολο Εσόδων
(Α1)

5.469.372,56 3.535.435,12 -1.933.937,44 -35,36%

6. Διαθέσιμα
Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2020

1.743.461,98 1.743.461,98 0,00%

Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων

(Α1+6)

7.212.834,54 5.278.897,10 -1.933.937,44 -26,81%

Παρατηρείται  αρνητική  απόκλιση  35,36%  για  το  σύνολο  των  εισπραγμένων  εσόδων,  με  τη
μεγαλύτερη αρνητική  απόκλιση στις  ομάδες  ΚΑΕ 2  «Επιχορηγήσεις  από ΠΔΕ και  ΕΕ» και  5.
«Λοιπά Έσοδα». Η ομάδα ΚΑΕ 2 αφορά τις επιχορηγήσεις και την απορρόφησή  τους, ενώ η ομάδα
ΚΑΕ  5  αφορά  κυρίως  τις  εισπράξεις  παρακρατούμενων  φόρων  όπως  προκύπτουν  από  την
εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων. 
    
Ο  επόμενος  πίνακας  αφορά  στον  διακριτό   έλεγχο  των  υποομάδων  των  ιδίων  εσόδων,  όπως
ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του ΥΠΕΣ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό

Απόκλισης
%

3α. Ίδια Έσοδα 614.406,32 705.929,03 91.522,71 14,90%
3β. Ίδια Έσοδα ΠΟΕ 202.200,00 274.029,85 71.829,85 35,52%
4. Έσοδα Κ.Α.Ε. 32 110.334,29 114.608,20 4.273,91 3,87%

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ 926.940,61 1.094.567,08 167.626,47 18,08%

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους  παρατηρείται θετική απόκλιση σε όλους τους ΚΑΕ ίδιων 
εσόδων με συνολική επίτευξη στόχου στο 18%.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της  ΚΥΑ  34574 αναφέρεται  ότι   «για  τον   έλεγχο του βαθμού

επίτευξης  των  στόχων  οικονομικού  αποτελέσματος  και  τον  εντοπισμό  των  αποκλίσεων
λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
«β)  Η  πορεία  πραγματοποίησης  των  εξόδων  του  Π/Υ σε  σχέση  με  τους  αντίστοιχους
στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»

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

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Ποσοστό
Απόκλιση

ς

1. Κόστος
προσωπικού

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

και έξοδα
προσωπικού (ΠΟΕ)

867.124,84 779.992,25 -87.132,59 -10,05%

2. Λοιπά
έξοδα χρήσης

(6) Έξοδα Χρήσης -
(60) Αμοιβές και

έξοδα προσωπικού

1.892.840,2
3

1.286.879,81 -605.960,42 -32,01%

3. Δαπάνες
για

επενδύσεις
(+) (7)  Επενδύσεις

3.694.642,4
8

887.702,11
-

2.806.940,3
7

-75,97%

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

(81) Πληρωμές
υποχρεώσεων

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

πληρωμές
υποχρεώσεων

(Π.Ο.Ε.)

225.457,68 225.263,71 -193,97 -0,09%

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων

(82) α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και

τρίτων - (8262)
Επιστροφή

χρημάτων λόγω
ανάκλησης
κατανομής

χρηματοδότησης
ΠΔΕ

532.000,00 359.446,70 -172.553,30 -32,43%

Σύνολο
Εξόδων (Β1)

7.212.065,2
3

3.539.284,58
-

3.672.780,6
5

-50,93%
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Η πραγματοποίηση δαπανών κατά το Δ΄ τρίμηνο του έτους δεν ξεπέρασε συνολικά
τους αντίστοιχους στόχους.

Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 31/12

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

Σημειώνεται  ότι κατά την ημερολογιακή λήξη του έτους στις 31/12/2021, οι απλήρωτες 
υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 31.692,93€.  Δαπάνες ύψους 203.446,48€ αφορούν 
παραστατικά υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, που παρελήφθησαν  τον Ιανουάριο του 
2022, και βαρύνουν την προηγούμενη χρήση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ 

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

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

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

Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και Οικονομικού 
Αποτελέσματος  καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το Δ΄ τρίμηνο.

Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις
(Γ2)

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

0,00 235.139,41 235.139,41
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

Στόχος Απολογισμός Απόκλιση
Σύνολο εσόδων (Α1) 5.469.372,56 3.535.435,12 -1.933.937,44

6. Διαθέσιμα 1.743.461,98 1.743.461,98 0,00
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6) 7.212.834,54 5.278.897,10 -1.933.937,44

Σύνολο Εξόδων (Β1) 7.212.065,23 3.539.284,58 -3.672.780,65

(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1 769,31 1.739.612,52 1.738.843,21

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 0,00 235.139,41 235.139,41

(Ε). Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2) 769,31 1.504.473,11 1.503.703,80

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

20,85%

Η διαφορά εσόδων και χρηματικών διαθεσίμων με τα έξοδα (Α1+6 – Β1)διαμορφώνει την 
απόκλιση του Ταμειακού Αποτελέσματος σε 1.738.843,21€. Τα ταμειακά διαθέσιμα ποσού 
1.738.843,21€ είναι αρκετά για να καλύψουν τις απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου, ποσό 
235.139,41€ και να χρηματοδοτήσουν περαιτέρω ανάγκες.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι θετική, 
ποσοστού 20,85%.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ

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

Σύνολο Π/Υ  ισχύουσας στοχοθεσίας 7.656.638,00

Σύνολο τρέχοντος αναμορφωμένου Π/Υ 8.082.948,00
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας 426.310,00

Συντελεστής μεταβολής Π/Υ στοχοθεσίας 5,57%
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Η μεταβολή του Π/Υ κατά 426.310,00€ οφείλεται στην εγγραφή των πιστώσεων:

3η αναμόρφωση
29.760,0

0
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Εκπόνηση

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)»

5η αναμόρφωση
56.537,1

0
Επιχορήγηση για την  ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών

6η αναμόρφωση
24.490,8

7
Επιχορήγηση για την Νέα Δημοτική Οδό Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ.

Γεωργίου Κορησσίας (εθνικό ΠΔΕ)

»
81.046,0

0
Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της

Κέας (προγρ. Αντώνης Τρίτσης)

7η αναμόρφωση
44.640,0

0
Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  για την «Διαμόρφωση

πλατείας Ιουλίδας»

»
33.132,0

0

Επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Λειτουργική
και Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Και Δημοτικού

Σχολείου Κάτω-Μεριάς»
8η αναμόρφωση 5.300,15 Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος ΟΑΕΔ

»
25.776,0

0
Επιχορήγηση για την καταβολή αμοιβών στις καθαρίστριες των

σχολείων

»
20.800,0

0
Επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών

λόγω εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19

10η αναμόρφωση
48.500,0

0
Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων

12η αναμόρφωση 4.998,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση της δράσης «Συμβαδίζουμε»

14η αναμόρφωση
48.725,5

2
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (συμπλ. κατανομή)

15η αναμόρφωση 2.605,00
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (συμπλ. κατανομή )

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ

Στόχος
Απολογισμ

ός
Απόκλιση

Σύνολο εσόδων (Α1)
5.469.372,56 3.535.435,1

2
-1.933.937,44

Συντελεστής μεταβολής 5,57%

Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
5.774.016,61 3.535.435,1

2
-2.238.581,49

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

8
Διαμορφωμένο Σύνολο Εσόδων και

Διαθεσίμων (Α1+6)
7.517.478,59 5.278.897,1

0
-2.238.581,49

Σύνολο Εξόδων (Β1)
7.212.065,23 3.539.284,5

8
-3.672.780,65

Συντελεστής μεταβολής 5,57%

Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)
7.613.602,20 3.539.284,5

8
-4.074.317,62
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Δ. Διαμορφωμένο Ταμιακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1

-96.298,67 1.739.612,5
2

1.835.911,19

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ2) 0,00 235.139,41 235.139,41
Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-

Γ2)
-96.298,67 1.504.473,1

1
1.600.771,78

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης Οικ.
Αποτέλεσμα.

21,29%

Η  Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

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

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

του Ν. 4257/2014

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

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

του Ν. 4257/2014

3. Την με αριθ.πρωτ. 376/02.02.2022 εισήγηση της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοι-

κητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

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

ΠΑΡΩΝ)

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 24/2022
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ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1 ης ανα-
μόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

      Ο Πρόεδρος της  οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  ότι ο
προϋπολογισμός του έτους 2022 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 104/2021 απόφαση, και
πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Λοιπές Δαπάνες

Με την υπ΄αριθμ 5474/23-12-2021 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
943Θ4653ΠΓ-9Ν3), ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 28η Φεβρουαρίου 2022. 
Προκειμένου ο δήμος μας να βοηθηθεί στην υποβολή πρότασης ένταξης, κρίνουμε απαραίτητη την αναμόρφωσή του
ως κατωτέρω,

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6737.0007

Προγραμματική Σύμβαση
σύνταξη τευχών δημοπράτησης

και θεώρησης μελετών του έργου
«Βελτίωση πρόσβασης σε

γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις»

0,00 6.200,00 6.200,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

30.000,00 -6.200,00 23.800,00

30.000,00 0,00 30.000,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων” όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 46735/2020
3.  Την υπ' αριθμ. 104/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2022
4.  Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

5. Την ανωτέρω εισήγηση

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

ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  1ης αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022, για τη σχετική ψήφισή της.

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

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 25/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου Κέας. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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
προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  σε  ανώτατα  δικαστήρια  και  καθορίζει  την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί 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 ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και  απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία.  Στις  περιπτώσεις  αυτές,  η  αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται  σύμφωνα με τον Πίνακα
Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Ο  πρόεδρος  αιτείται  τον  διορισμό  του  Δικηγόρου  Αθηνών  κ.Λεωνίδα  Ι.  Κανέλλου
ΔΝ, Δεριγνύ 24,  ΤΚ 10434,  Αθήνα,  ΑΦΜ 043941383,  ΔΟΥ Δ Αθηνών,  Α.Μ. ΔΣΑ 13310,  για τα
κάτωθι :

Για την νομική εκπροσώπηση του τέως  Αντιδημάρχου Κέας  κ.  Δημητρίου Καβαλιέρου,  στο  Θ
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, Κτίριο Προκάτ, Αίθουσα 2, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, που
συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, για
να δικαστεί σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα που του έχει κοινοποιηθεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αυτή αφορά την αξιόποινη πράξη φθοράς  ξένης  ιδιοκτησίας,  (άρθρου 378 παρ.1
ΠοινΚωδ) της μηνύτριας ΠΟΛΙΤΗ Παρθενόπης του Νικολάου και της Αικατερίνης, (καταστροφή
ξερολιθιάς προς κατασκευή φορητής δεξαμενής ύδατος Δεκέμβριος 2017-2018 του Δήμου Κέας
σε κτήμα ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αλεξίου στη θέση "Σκαντζόχοιρος" Κέας, με το με αριθμό ΜΕ
62678 σκαπτικό  μηχάνημα  του  Δήμου  Κέας,  στο  διάστημα  από  10.2.2017  έως  8.12.2018,  με
κατηγορούμενους  τον  πρώην  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  έργων  κ.  Δημήτριο  Καβαλιέρο,  (και  τον
εκλιπόντα δημοτικό υπάλληλο κ. Νικόλαο Κορασίδη).

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  1.240,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 10 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών), ως εξής :

1 - Μετάβαση στην εισαγγελία προς λήψη αντιγράφων δικογραφίας από τον Πταισματοδίκη (2 
ώρες Χ 80,00 ευρώ = 160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)
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2 - Μετάβαση στο χώρο για αυτοψία, καθοδήγηση κατηγορουμένων (έκδοση άδειας μικρής 
κλίμακας, μελέτες μηχανικού, φωτογραφίες, προετοιμασία αποδεικτικού υλικού) (3 ώρες Χ 80,00 
ευρώ = 240,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

3 - Μελέτη δικογραφίας, έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο Κέας 5 ώρες Χ 80,00 
ευρώ = 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4 - Γραμμάτιο προείσπραξης ΔΣΑ για παράσταση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του 
ΜονΠλημΑθ εξέταση μαρτύρων, συν ένσημα, αναμονή, πιθανή αναβολή, 200,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ.

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συν ΦΠΑ 24% = 1.240,00 € με ΦΠΑ.

Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/
σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει τον Δικηγόρο Αθηνών  κ.Λεωνίδα Ι.  Κανέλλου ΔΝ, Δεριγνύ 24, ΤΚ 10434, Αθήνα, ΑΦΜ
043941383, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Α.Μ. ΔΣΑ 13310, για τα κάτωθι :

Για την νομική εκπροσώπηση του τέως  Αντιδημάρχου Κέας  κ.  Δημητρίου Καβαλιέρου,  στο  Θ
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, Κτίριο Προκάτ, Αίθουσα 2, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, που
συνεδριάζει δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, για
να δικαστεί σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα που του έχει κοινοποιηθεί ή σε οποιαδήποτε μετ΄
αναβολής δικάσιμο μέχρι την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση αυτή αφορά την αξιόποινη πράξη φθοράς  ξένης  ιδιοκτησίας,  (άρθρου 378 παρ.1
ΠοινΚωδ) της μηνύτριας ΠΟΛΙΤΗ Παρθενόπης του Νικολάου και της Αικατερίνης, (καταστροφή
ξερολιθιάς προς κατασκευή φορητής δεξαμενής ύδατος Δεκέμβριος 2017-2018 του Δήμου Κέας
σε κτήμα ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αλεξίου στη θέση "Σκαντζόχοιρος" Κέας, με το με αριθμό ΜΕ
62678 σκαπτικό  μηχάνημα  του  Δήμου  Κέας,  στο  διάστημα  από  10.2.2017  έως  8.12.2018,  με
κατηγορούμενους  τον  πρώην  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  έργων  κ.  Δημήτριο  Καβαλιέρο,  (και  τον
εκλιπόντα δημοτικό υπάλληλο κ. Νικόλαο Κορασίδη).

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  1.240,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 10 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών), ως εξής :
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1 - Μετάβαση στην εισαγγελία προς λήψη αντιγράφων δικογραφίας από τον Πταισματοδίκη (2 
ώρες Χ 80,00 ευρώ = 160,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

2 - Μετάβαση στο χώρο για αυτοψία, καθοδήγηση κατηγορουμένων (έκδοση άδειας μικρής 
κλίμακας, μελέτες μηχανικού, φωτογραφίες, προετοιμασία αποδεικτικού υλικού) (3 ώρες Χ 80,00 
ευρώ = 240,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ)
3 - Μελέτη δικογραφίας, έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο Κέας 5 ώρες Χ 80,00 
ευρώ = 400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
4 - Γραμμάτιο προείσπραξης ΔΣΑ για παράσταση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του 
ΜονΠλημΑθ, εξέταση μαρτύρων, συν ένσημα, αναμονή, πιθανή αναβολή, 200,00 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ.

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € συν ΦΠΑ 24% = 1.240,00 € με ΦΠΑ

Η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση διατάκτη και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6111.0001 προϋ/
σμού εξόδων οικ. έτους 2022.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 26/2022
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ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ
«ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των μελετών του έργου
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας”.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:

Βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. θ' ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για την
έγκριση  των όρων και  τη  σύναψη κάθε  είδους  προγραμματικών συμβάσεων και  συμβάσεων του
άρθρου 12 του ν. 4412/2016».

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το ανωτέρω
άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «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 44 παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/2016 «1. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας
σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης απαιτείται, η αρμόδια
τεχνική υπηρεσία κάθε αναθέτουσας αρχής να διαθέτει ελάχιστη στελέχωση που περιλαμβάνει, ιδίως,
τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού της και τα προσόντα αυτών (ειδικότητες, εμπειρία κ.λ.π.), σύμφωνα
με την απόφαση του επόμενου εδαφίου προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στα/στις
προς  ανάθεση  έργα/μελέτες,  ανάλογα  με  την  εκτιμώμενη  αξία,  το  είδος,  την  κατηγορία  τους,  το
μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι  (6) μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η ελάχιστη στελέχωση κατά αριθμό, ειδικότητα, προσόντα των
απασχολούμενων σε αυτή, καθώς επίσης και οι ειδικότερες προδιαγραφές επάρκειάς της ανάλογα με
την εκτιμώμενη αξία, το είδος, την κατηγορία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων ή των
μελετών.

2.  Σε  περίπτωση  που  η  τεχνική  υπηρεσία  δεν  πληροί  τις  προδιαγραφές  επάρκειας  που
προβλέπονται  από  την  απόφαση  της  παραγράφου  1,  θεωρείται  υπηρεσία  που  δεν  έχει  τεχνική
επάρκεια  και  η  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  σύναψης,  η  εποπτεία  και  η  επίβλεψη των  δημοσίων
συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της, διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από την
τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από
άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).».

Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, δεν
διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι απαραίτητη η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης
με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,  για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης
και θεώρησης των μελετών του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας”, στο πλαίσιo της υποβολής πρότασης στην υπ΄αριθμ 5474/23-12-
2021 πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3),
δράση 4.3.4. “ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

Το φυσικό αντικείμενο του έργου (πράξης) «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφι-
κές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας», αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολι-
κού  μήκους περίπου 5.000μ. στην περιοχή του Σπαθίου του Δήμου Κέας. Ειδικότερα, προβλέπεται
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η πραγματοποίηση εργασιών βελτίωσης στις υφιστάμενες οδούς μέσω ασφαλτόστρωσης, με ενιαίο
πλάτος κυκλοφορίας πλάτους περίπου 5,00μ. Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ τεύχος 1 - Λειτουργική Κα-
τάταξη Οδικών Έργων, οι οδοί βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εκτός σχεδίου και δεν εξυπηρετούν πα-
ρόδια δόμηση, συνεπώς κατατάσσονται στην ομάδα οδών Α, και επίσης όσον αφορά στην κατάτα-
ξη σε λειτουργική βαθμίδα, οι οδοί συνδέουν μεταξύ τους αγροτικές εκτάσεις, συνεπώς κατατάσ-
σονται στη βαθμίδα V.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και ελέγ-
χου & θεώρησης των μελετών του Έργου

Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση 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 και δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιστημο-
νικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης εισηγούμαστε
την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον κ. Ελευθέριο
Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα, Αντιδήμαρχο Κέας ως μέλος, με
αναπληρωτή τον κ. Αντώνιο Λουρή, 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 τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού
Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και θεώρησης των
μελετών του έργου “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του
Δήμου Κέας”, στο πλαίσιo της υποβολής πρότασης στην υπ΄ αριθμ 5474/23-12-2021 πρόσκληση
του Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  (ΑΔΑ: 943Θ4653ΠΓ-9Ν3),  δράση 4.3.4.
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”, το σχέδιο της οποίας
παρατίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

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

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

Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 12 του ν.4412/2016

Μεταξύ

Του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ & ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Στο Πικέρμι σήμερα …/…/2022, ημέρα …………. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

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

2. 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.

Έχοντας υπόψη:

Α.  Την κείμενη εθνική και  Κοινοτική Νομοθεσία και  ειδικότερα τις  παρακάτω διατάξεις  όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:

1.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθ-
μιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυ-
ση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της  οικονομικής  και  αναπτυξιακής  λειτουργίας  των  Ο.Τ.Α.,
Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

2. Του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 138 Α΄/16.6.2011), όπως τροποποιήθηκε από εκείνες του άρθρου 57 του Ν. 4795/2021
(ΦΕΚ 62 Α΄/17-04-2021).

3. Του Ν.4336/2015, Κεφάλαιο Β’ – Μετακινήσεις Εσωτερικού, υποπαράγραφος Δ.9 Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Ν.4354/2015 « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί αμοιβών
συλλογικών οργάνων.

5. Των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147 Α΄/8-08- 2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)» όπως
ισχύουν.

6. Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενι-



4ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 8ης Φεβρουαρίου 2022

κής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Το-
μέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του
Άρθρου 40 περί  αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’  και  β’  βαθμού και  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού.

7. Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις».

8. Το υπ’ αριθμ. 5640/Β/2021 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

9. Την αριθ. πρωτ. 32287/32/1-11-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την σύνταξη προγραμματι-
κών συμβάσεων.

10. Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Στρα-
τηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουρ-
γία  Αναπτυξιακών  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  –  Κοινοποίηση  διατάξεων  των  ν.
4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)».

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το  υπ.  αρ.  456/07.02.2022  έγγραφο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &

Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να ελέγξει και να θεωρήσει
τις μελέτες του έργου και να συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης.  

2. To υπ. αρ. 457/07.02.2022 έγγραφο της Δημάρχου Κέας προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για
την πρόταση συνεργασίας για τα παρόντα έργα και την πρόθεση σύναψης Προγραμματικής
Σύμβασης.

3. Το υπ’  αριθμ.  31/07.02.2022 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.  προς τον Δήμο Κέας για την
αποδοχή της συνεργασίας.

4. 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).

5. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Αναθε-
τόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας
100061718.

6. Το  από  28-09-2020  υπ’  αριθμ.  2  Πρακτικό  Γ.Σ.  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  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.

7. 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.

8. Το υπ’ αριθμ. 1/07-01-2022 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.
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9. 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

10. Την υπ. αριθμ. ……/……………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

11. Την υπ.  αριθμ.  ………/………………. (ΑΔΑ:  …………-…….) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δήμου
Κέας.  

12. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οικονο-
μικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και επι-
τροπές.

13. Το  υπ’  αριθ.  Εγγραφής  352932657   Πιστοποιητικό  για  το  Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας
ISO9001:2015 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

14. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής 352932657 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429:2008 που εφαρμόζει η ΕΥΔΗΜΟΣ
Α.Ε.

Γ. Και επειδή:

(α) Με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θεσμοθετείται η
συνεργασία, βάσει «προγραμματικής σύμβασης», μεταξύ δημόσιων φορέων, όπως είναι οι  Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους φορείς των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
(Α΄147) (βλ. Ε.Σ.  Τμ. Μειζ.-  Επταμ.  Συν. 116/2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,  η
οποία αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια
του άρθρου 2 του ν.4674/2020, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος συμπράττοντας από
κοινού με τους ΟΤΑ – μέλη της ή και με άλλους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στην
ελληνική επικράτεια, όπως ο σκοπός αυτός αναλύεται στο άρθρο 4 του καταστατικού της. Εξάλλου, το
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας κατέχουν ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, ενώ το σύνολο των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από την γενική συνέλευση των μετόχων, ήτοι από τις αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου συνιστά αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του
ν.  4412/2016,  δύναται  δε,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.3  εδ.γ΄του  ν.4674/2020,  να  συμμετέχει  σε
προγραμματικές συμβάσεις με Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Περαιτέρω, με την ως άνω διάταξη του
άρθρου  100  του  ν.3852/2010  καθορίζεται  το  ελάχιστο  αναγκαίο  περιεχόμενο  κάθε  προγραμματικής
σύμβασης, ούτως ώστε από αυτήν να παράγεται πραγματική και όχι κατ’ επίφαση δέσμευση των μερών
και  να  διασφαλίζεται  η  αποτελεσματική  εκτέλεσή  της.  Σύμφωνα  δε,  με  το  άρθρο  12  παρ.  4  του
ν.4412/2016,  οι  ως άνω προγραμματικές  συμβάσεις,  όταν  πράγματι  αφορούν στη συνεργασία  μεταξύ
δημόσιων φορέων, με σκοπό την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου.

(β) Στο καθοριζόμενο, με την παράγραφο 2 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,  ελάχιστο  αναγκαίο  περιεχόμενο  των  προγραμματικών  συμβάσεων  περιλαμβάνεται  α.  το
αντικείμενο της σύμβασης, το συγκεκριμένο έργο δηλαδή που θα παραχθεί, καθώς και ο σκοπός του β. ο
προϋπολογισμός  της  σύμβασης  και  οι  πόροι  από  τους  οποίους  θα  καλυφθούν  οι  αναλαμβανόμενες
οικονομικές υποχρεώσεις γ.  τα δικαιώματα και οι  υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ.  η διάρκεια της
σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της ε. το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι
αρμοδιότητές του στ. οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης
και ζ. ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών
εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής τους.
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(γ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν «Μία σύμβαση, η οποία 
συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η 
οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές 
παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,
β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και
γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των 
δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία»

(δ) Κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν οι αναθέτουσες αρχές που 

κρίνουν 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 τεχνική 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 διατάξεις του ν.4782/2021). Επιπρόσθετα για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων 

του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και

η μεταξύ τους παραχώρηση 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 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 διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 87), μπορούν να συμβάλλονται με 

προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων 

αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

(δ) Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «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 Συγχρηματοδοτούμενων έργων με τμήματα ι. 

οικονομικού/λογιστηρίου ιι. Προμηθειών, προγραμματισμού και διοίκησης ιιι. Προβολής και συνεργασιών 

iv. Αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας. β) Διεύθυνση επιχειρησιακού σχεδιασμού 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 Υποστήριξης. Επίσης, με τον ΟΕΥ 
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έχουν εγκριθεί και λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές και συγκεκριμένα ι. Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών/ 

προμηθειών/ έργων/ μελετών ιι. Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ιιι. Επιτροπή αξιολόγησης 

προσωπικού. O Οργανισμός διαθέτει άρτια στελέχωση στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή 

Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και 

Γραφείων βάσει του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, 

Οργανογράμματος και Κανονισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών της Εταιρείας. Ο Οργανισμός έχει 

πιστοποιηθεί με ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, 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 αυτεπιστασία που 

υποστηρίζουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, ενημέρωση, πληροφόρηση, επιστημονική και τεχνική 

στήριξη των φορέων , των επιχειρήσεων και των πολιτών της περιοχής δράσης της (αριθμ. Πιστοποιητικού 

352932657 ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023). Ο Οργανισμός 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 χαρακτήρα (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 περιοχής δράσης 

της. (αριθμ. Πιστοποιητικού 352932657-ΜC ημ/νια έκδοσης 17.12.2020 και ημ/νια λήξης 16.12.2023)

(ε)  Ο  Δήμος  Κέας  συμβάλλεται  με  την  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, με σκοπό την υποστήριξη στη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τελικό

στόχο την επιτυχή υλοποίηση μέρους του τρέχοντος Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2022

και 2023.

(στ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις

των άρθρων  100  του  Ν.3852/2010,12,  του  Ν.4412/2016  και  των  άρθρων  2-4  του  Ν.4674/2020  όπως

ισχύουν.  Οι διατάξεις  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  των  ως  άνω

αναφερομένων έργων.  
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(ζ) Εκ των ανωτέρω αναφερομένων, συνεπάγεται ότι πληρούνται σωρευτικά και οι τρεις (3) προϋποθέσεις

που  θέτει  ο  νόμος  και  δη,  το  άρθρο  12  παρ.  4  του  ν.4412/2016,  αφ’  ης  στιγμής  α)  η  παρούσα

προγραμματική σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών

αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω

αρχές  παρέχονται  για  την  επίτευξη  των  κοινών  τους  στόχων  β)  η  υλοποίηση  της  συνεργασίας  αυτής

εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές

εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία.

Σχετικά δε, με την τελευταία προϋπόθεση εκ του συστατικού της νόμου, η «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε» δεν δύναται να

αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό ιδιωτών, αλλά και στην περίπτωση που εκείνη υποχρεούται να

προστρέξει στις υπηρεσίες ιδιωτών εφαρμόζει απολύτως το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις,

ήτοι τον ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με  βάση  τα  παραπάνω  ο  Δήμος  Κέας   και  η  ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.-  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   προβαίνουν  κατά  τα  ανωτέρω  προβλεπόμενα  στη  σύναψη  της  παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει:

 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
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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 Κορησσία ή Λιβάδι. Ο Δήμος Κέας έχει μόνιμο πληθυσμό 2.455 κατοίκους. Η Κέα είναι το δυ -
τικότερο κατοικήσιμο νησί των Κυκλάδων και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 131,693 τ χλμ ενώ έχει μήκος
ακτών 88 χιλιόμετρα. Είναι το πιο κοντινό κατοικήσιμο 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 δια -
θέτει 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 περιβάλλοντος.
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.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου (πράξης) «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις του Δήμου Κέας», αφορά σε βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδών συνολικού  μήκους περί-
που 5.000μ. στην περιοχή του Σπαθίου του Δήμου Κέας. Ειδικότερα, προβλέπεται η πραγματοποίηση ερ-
γασιών  βελτίωσης  στις  υφιστάμενες  οδούς  μέσω  ασφαλτόστρωσης,  με  ενιαίο  πλάτος  κυκλοφορίας
πλάτους  περίπου  5,00μ.  Σύμφωνα  με  τις ΟΜΟΕ  τεύχος  1  -  Λειτουργική  Κατάταξη  Οδικών  Έργων,  οι
οδοί βρίσκονται εξ’ ολοκλήρου εκτός σχεδίου και δεν εξυπηρετούν παρόδια δόμηση, συνεπώς κατατάσσο-
νται στην ομάδα οδών Α, και επίσης όσον αφορά στην κατάταξη σε λειτουργική βαθμίδα, οι οδοί συν-
δέουν μεταξύ τους αγροτικές εκτάσεις, συνεπώς κατατάσσονται στη βαθμίδα V.

Αναλυτικότερα, υφίσταται η αναγκαιότητα σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης καθώς και ελέγχου & 
θεώρησης των μελετών του Έργου.

«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας»

για την οποία έχει δεσμευτεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέας με ΚΑΕ ……………..

ΑΡΘΡΟ 3:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση 
της μελέτης: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις του Δήμου Κέας» από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» (ΦΟΡΕΑΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) για λογαριασμό του Δήμου Κέας (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ).

Συγκεκριμένα,  ο  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  «ΕΥΔΗΜΟΣ  Α.Ε.  -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ,  στο πλαίσιο της παρούσας,  θα παραδώσει
στον Δήμο Κέας την κάτωθι εργασία:

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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 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου

 Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμενων τεχνικών μελετών που θα χορηγηθούν από τον Δήμο Κέας.

ΑΡΘΡΟ     4:     ΠΕΡΙΟΧΗ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ     ΤΟΥ     ΕΡΓΟΥ  

Το έργο αφορά την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας  στην περιοχή του Σπαθίου του Δήμου
Κέας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός  της  προγραμματικής  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  6.200,00  €   (Έξι  χιλιάδες
διακόσια ευρώ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  που αναλογεί, και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό  οικ. έτους 2022 του Δήμου Κέας με  ΚΑΕ ………………….., ύψους
6200,00€.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός προκύπτει ύστερα από έκπτωση επί των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών
όπως αυτές αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Η  αποπληρωμή  των  εργασιών  πραγματοποιείται  από  το  αρμόδιο  Αυτοτελές  Τμήμα  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»,
σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι:

1. ΣΤΑΔΙΟ Α’: 100% του συνολικού προϋπολογισμού  

Κάθε αύξηση του κόστους των επιμέρους εργασιών ή της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή των 
συμφωνητικών με τους μελετητές, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 6 :    ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.  Οι  μελέτες  θα εκπονηθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  Ο.Τ.Α   σύμφωνα με τις
διατάξεις που ισχύουν.

2.  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.

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

4. Μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαδικασίες
ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της μελέτης,  με δικές του δαπάνες και ευθύνη.
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται έως
δύο μήνες (2). Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση του έργου μέχρι την οριστική
παραλαβή του. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος με συμφωνία των συμ-
βαλλομένων και με εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 10.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται με έγγραφη συμ-
φωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολού-
θησης.  Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
Το έργο θα παραδοθεί κατά τμήματα, ως κάτωθι:

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Υλοποίηση έργου
1.i. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ/ΦΑΥ

1.ii. Έλεγχος & θεώρηση του συνόλου των Μελετών που αφορούν το έργο

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

 Α΄ Στάδιο: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

   Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει:
 Να συντάξει τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ/ΦΑΥ.
 Να ελέγξει και να θεωρήσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης.
 Να  παρέχει  αναλυτική  ενημέρωση  στους  αντισυμβαλλόμενους  και  στους  εμπλεκόμενους  αρ-

μόδιους φορείς, όποτε αυτό του ζητηθεί.
 Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
 Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό  προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα

για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση των μελετών, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες,
όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

 Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα δια-
θέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση των μελετών.

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των μελετών.
 Να ορίσει τον εκπρόσωπο του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του

άρθρου 8.
 Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
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 Να αποστέλλει  στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας κάθε πι-
στοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα
τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3)
αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

 Την εν γένει συνεχή ενημέρωση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περι-
βάλλοντος του Δήμου Κέας για όλα τα στάδια υλοποίησης του έργου.

Β.   Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει:
4. 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.
5. Να  ορίσει  τον  εκπρόσωπό  του  με  τον  αναπληρωτή  του  στην  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης του άρθρου 8.
6. Την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πληρωμή του οικονομικού αντικειμένου της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 9:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, για τη μη έγκαιρη
έναρξη και ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης.

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, είτε με τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη
έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.  

Ο ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του 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) στελέχη του Δήμου Κέας με
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου Κέας,  β) ένα (1)
στέλεχος του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

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

3. 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  και  ενημερώνεται  για  την  πληρωμή  κάθε  λογαριασμού  –
πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της
προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας.
δ)  εισηγείται  αιτιολογημένα  στην  Οικονομική  Επιτροπή  για  την  ανάγκη  τροποποίησης  των  όρων  της
προγραμματικής σύμβασης.
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4. 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.

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

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Κέας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση 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

7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί
υπάλληλος του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς
τα  αντισυμβαλλόμενα  μέρη  ειδικώς  αιτιολογημένη  αναφορικά  με  τους  λόγους  που  επιβάλλουν  την
τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων
μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.

2.Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον
έτερο  αντισυμβαλλόμενο το  δικαίωμα να  αξιώσει  αποκατάσταση των  συνεπειών των  αντισυμβατικών
ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει  τη σύμβαση
μονομερώς αξιώνοντας  κάθε  θετική  ή  αποθετική  ζημία  του,  καθώς και  να  εγείρει  κάθε  άλλη  σχετική
αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 13 :  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Καμία  τροποποίηση  της  προγραμματικής  Σύμβασης  ή  επέκτασή  της,  λόγω  ανάγκης  εκτέλεσης

συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των
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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  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 ΕΥΔΗΜΟΣ Α.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

συμβατικής αμοιβής αυτού.

Αντίστοιχα,  ο  συμβαλλόμενος  που  έχει  την  ευθύνη  της  οικονομικής  διαχείρισης  και  καταβολής  των

αναγκαίων 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  καταβολή  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

στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν

πνευματική ιδιοκτησία του Κέας
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Ταυτόχρονα ο  συμβαλλόμενος  που είναι  υπεύθυνος  για την οικονομική  διαχείριση  και  καταβολή  των

αναγκαίων 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

προσωπικών  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.

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  σε  απόδειξη  των

οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  τέσσερα  (4)  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε

συμβαλλόμενος από δύο (2).

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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Σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ

Έλεγχος και θεώρηση 
υφιστάμενων τεχνικών 

μελετών

Συνολικό κόστος δαπανών 1,50 17.805,15 € 17.805,15 €

Τελικό κόστος 17.805,15 € 17.805,15 €
Φ.Π.Α. 24% 4.273,24 € 4.273,24 €
Γενικό Σύνολο 1,50 22.078,39 € 22.078,39 €

17.805,15 €1 450,00 € 1,199 1,50 17.805,15 €

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 
βάσει ΦΕΚ 2519/Β/2017

ΓΕΝ. 4

ΤΚ

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

εγκυκλίου 
αναπροσαρμογής ΤΚ)

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

Πίνακας Αμοιβών Μελετών μετά την έκπτωση

Υπολογισμός αμοιβών μελετών μετά την έκπτωση
Είδος μελέτης Αμοιβή

Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης &
ΣΑΥ-ΦΑΥ

5.000,00 €
Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμε-

νων τεχνικών μελετών
ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00 €

Φ.Π.Α.(24%): 1.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. : 6.200,00 €



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Στάδια

Τίτλοι Έργων & παραδοτέα Μήνες 1 2
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & ΣΑΥ-ΦΑΥ έως 2 * *

Έλεγχος και θεώρηση υφιστάμενων τεχνικών μελετών έως 2 * *

Α

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 27/2022

ΘΕΜΑ 5Ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβαση με τον Αναπτυξιακό Οργανι-
σμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ», για την δημοπράτηση, επίβλεψη και διαχείριση του έργου
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δή-
μου Κέας”.   [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ



Το παρόν απόσπασμα πρακτικού με τις αποφάσεις, θα ανακοινωθεί από τον Πρόε-
δρο 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


