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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/03.06.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς
(ΠΝΠ ΦΕΚ55/11-3-2020), η 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 2502/30.05.2022 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.
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Λουρής Αντώνιος
5. Πατηνιώτη Μαρία
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο συντονισμός της διαδικασίας για τη λήψη αποφάσεων και την συγγραφή του συνοπτικού
πρακτικού έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κ. Βασιλική Πετρή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2502/30.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
Θέμα 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), για τη συζήτηση της από 27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022/
ΕΑΚ 5599/2022) αγωγής του Τσιάρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολής
δικάσιμο». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 3ο : Λύση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης ΟΠΔ
οικονομικού έτους 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 5ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 6ο : Έγκριση ΣΦΗΟ. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 7ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα 1ο : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), για τη συζήτηση της από
27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022/ΕΑΚ 5599/2022) αγωγής του Τσιάρα Νικολάου του Κωνσταντίνου
ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολής δικάσιμο».
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής :
Λαμβάνοντας υπόψη :
Την κατατεθείσα αγωγή του κ.Τσιάρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022
(ΓΑΚ 51301/2022 ΕΑΚ 5599/2022).
Το γεγονός ότι θα πρέπει να παραστεί δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου Κέας
Την αποδοχή του περιεχομένου της από 27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022 ΕΑΚ 5599/2022) αγωγής
Νικολάου Τσιάρα του Κωνσταντίνου, αφού ο συγκεκριμένος εργαζόμενος καλύπτει πάγιες και
διαρκείς ανάγκες του Δήμου Κέας, η μη συνέχιση της εργασιακής του σχέσης θα προκαλούσε
πρόβλημα στο Δήμο, β) την αποδοχή του περιεχομένου της από 27/05/2022 αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων του ίδιου ως άνω εργαζόμενου και γ) την αποδοχή παρέκτασης των δικών στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (άρθρο 42 ΚΠολΔ).
Εισηγείται τον ορισμό του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Πατρίκιου Πατρικουνάκο του Σταύρου,
ΑΜΔΣΑ 36548, Ιφιγενείας 5, Γλυφάδα Αττικής, ΑΦΜ: 136647620 να παρασταθεί ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) στη δικάσιμο της 10 ης/06/2022
για τη συζήτηση της από 27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022 ΕΑΚ 5599/2022) αγωγής του, ή σε
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν
ενδεχόμενης ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε περίπτωση παραίτησης από αυτή την ως άνω
αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε
οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτής, όπως συναινέσει- συνομολογήσει- αποδεχθεί
ρητά το αίτημα της αγωγής του ως άνω εργαζόμενου εν συνόλω στην ιστορική και νομική του
βάση, σε συνδυασμό με το άρθρο 297 ΚΠολΔ, ώστε το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται
από την ως άνω αποδοχή της αγωγής κι επίσης να συμφωνήσει ρητά στην παρέκταση της κατά
τόπον αρμοδιότητας (άρθρο 42 ΚΠολΔ), ομοίως ως άνω δε να πράξει και στη συζήτηση της από
27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022 ΕΑΚ 5599/2022) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τη ρύθμιση της
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εργασιακής του κατάστασης με αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής αποδοχής της εργασίας του,
που συζητείται στις 10/06/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία
Ασφαλιστικών Μέτρων - Πρόεδρος Υπηρεσίας, 09:00πμ) αλλά και στην κύρια συζήτηση της
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε
οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσής της ή σε περίπτωση
παραίτησης από αυτή, στη συζήτηση άλλης με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα, ώστε
ομοίως το Δικαστήριο που θα δικάσει να δεσμεύεται από την ως άνω αποδοχή της αίτησης και την
παρέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας.
Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου
Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής
την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.
Η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Τον Ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Πατρίκιο Πατρικουνάκο του Σταύρου, ΑΜΔΣΑ 36548,
Ιφιγενείας 5, Γλυφάδα Αττικής, ΑΦΜ: 136647620 για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), για τη συζήτηση της από
27/05/2022 (ΓΑΚ 51301/2022 ΕΑΚ 5599/2022) αγωγής του Τσιάρα Νικολάου του
Κωνσταντίνου οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο.
2.Η παράσταση θα είναι άνευ οικονομικού αντιτίμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 89/2022
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Θέμα 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ
Αρ.πρωτ: 2514/31-05-2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας «Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας»
Στην Ιουλίδα την 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016,
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης “Αποψίλωση χόρτων από το
οδικό δίκτυο του Δήμου Κέας” (αριθμ. Διακήρυξης 1783/19.04.2022), η οποία δημοσιεύθηκε
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC010428352 βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και η οποία
καταχωρήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε το συστημικό αριθμό “159470”.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Όνομα
Βασιλική
Σοφία
Σωτηρία

Επώνυμο
Πετρή
Νεχαλιώτου
Μυκωνιάτη

Ιδιότητα
ΔΕ Χειριστής Η/Υ
ΠΕ Διοικητικού ΔΕ1 Διοικητικός

1.Με την υπ’ αριθ. 78/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το υπ’ αριθ.
2088/12.05.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική
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προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ. 2089/12.05.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
οικονομικής προσφορά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού ο ΓΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με τη συνολική συμβατική αξία των 11.982,08 ευρώ, πλέον 2.875,70 ευρώ ΦΠΑ,
συνολικού ποσού 14.857,77 ευρώ.
2. Με την υπ΄ αριθ. 2209/17.05.2022 πρόσκληση, η Δήμαρχος Κέας, προσκάλεσε τον προσωρινό
ανάδοχο να υποβάλει, εντός δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, και καθορίζονται στο άρθρο 3.2 της παρούσας διακήρυξης ως
αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και
της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Συγκεκριμένα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.
(2) Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από
δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

17ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαΐου 2022
Ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες, λαμβάνονται υπόψη τόσο οι οφειλές τους από τυχόν
εργοδοτικές υποχρεώσεις όσο και οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε
αυτές.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως ,στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
μέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής
ειδοποίησης.
(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων που έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους, ως ακολούθως :
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ η Ι.Κ.Ε)
α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
γ) Απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε προσφέροντος για την
έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του
τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος
απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).
(6)Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού.
(7) Άδεια κυκλοφορίας για την απόδειξη κατοχής μεταφορικού μέσου ή αποδεικτικό μίσθωσης
αυτού
(8) Αποδεικτικό κατοχής παρελκόμενου μηχανήματος αποψίλωσης χόρτων και των τεχνικών
χαρακτηριστικών αυτού βάσει των προδιαγραφών της οικείας διακήρυξης (με βραχίονα με
υδραυλικό χειριστήριο καθώς και κεφαλή με δυνατότητα αναστροφής της φοράς κοπής και μέγιστο
μήκος δυνατότητας χλοόκοψης έως 5 μέτρα).
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
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Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ( επιτροπή αξιολόγησης ) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16 και τη
διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16
είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί
οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα
στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 .
3. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης

και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ.
πρωτ.: 2464/27.05.2022. Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι, τόσο τα
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ από τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η
σχετική πρόσκληση Δημάρχου, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
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Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό Νο 2) και το δικαιολογητικό Νο 5, καθώς δεν συντρέχει λόγος
βάσει την νομική φύσης του οικονομικού φορέα.
Για την προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, ο οικονομικός
φορέας έχει υποβάλει εμπρόθεσμα και μέσω ΕΣΗΔΗΣ αίτημα παράτασης έως την Παρασκευή
10/06/2022 και ώρα 15:00, συνοδευόμενο από αποδεικτικό του ΚΕΠ Δήμου Κέας για την
εμπρόθεσμη από μεριάς του αίτηση έκδοσης αυτού (18/05/2022).

5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας «Αποψίλωση χόρτων από το οδικό δίκτυο του Δήμου
Κέας» και προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:
1. ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ η υποβολή του δικαιολογητικού κατακύρωσης «Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως την Παρασκευή 10/06/2022
και ώρα 15:00, καθώς η αίτηση έκδοσής του υπεβλήθη εγκαίρως και η καθυστέρηση
προσκόμισής του δεν οφείλεται στον οικονομικό φορέα, καθώς επίσης και λόγω του ότι όλα τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εγκαίρως ως η διακήρυξη ορίζει.
2. ΖΗΤΗΘΕΙ συμπληρωματικά από τον οικονομικό φορέα η ηλεκτρονική -μέσω του πεδίου
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ- και σε φυσικό φάκελο υποβολή έως την ως
άνω ημερομηνία των κάτωθι δικαιολογητικών βάσει της διακήρυξης:
1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς και β) σε βάρος του έχει
επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ`
εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
2. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
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2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού, β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2.2.3.9. της οικείας διακήρυξης και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) θα απασχολήσει το προσωπικό και με τους όρους που απαιτούνται
από τη παρούσα Σύμβαση και β) διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση
της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα,
βενζινοκίνητο φυσητήρα, ψεκαστήρα για ασβέστωμα, σκούπες, φαράσια, τσουγκράνα,
χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, ότι διαθέτουν
είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις
άσχημες καιρικές συνθήκες, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ό,τι προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 53361/2006 όπως ισχύει) για το προσωπικό του και
σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ.
& Κοιν. Αλληλεγγύης, ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή
πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.
4. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
του
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασιλική Πετρή

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σοφία Νεχαλιώτου

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σωτηρία Μυκωνιάτη

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού και το αίτημα παράτασης υποβολής του Ενιαίου πιστοποιητικού Δικαστικής
Φερεγγυότητας του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ΄αριθ. 1783/19.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010428352) διακήρυξης
3) Το με αρ. 2514/31-05-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
4) την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2514/31-05-2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
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β. Εγκρίνει την παράταση υποβολής του δικαιολογητικού κατακύρωσης «Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως την Παρασκευή 10/06/2022 και
ώρα 15:00.
γ. Εγκρίνει τη συμπληρωματική υποβολή από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά -μέσω του
πεδίου «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ- και σε φυσικό φάκελο έως την ως άνω
ημερομηνία των κάτωθι δικαιολογητικών βάσει της διακήρυξης:
1. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του
άρθρου 68 του ν. 3863/2010 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς και β) σε βάρος του έχει
επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ`
εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
2. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι αποκλεισμού, β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2.2.3.9. της οικείας διακήρυξης και γ) δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών
τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης, ότι: α) θα απασχολήσει το προσωπικό και με τους όρους που απαιτούνται
από τη παρούσα Σύμβαση και β) διαθέτει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση
της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα,
βενζινοκίνητο φυσητήρα, ψεκαστήρα για ασβέστωμα, σκούπες, φαράσια, τσουγκράνα,
χειροκίνητους συλλέκτες σκουπιδιών, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, ότι διαθέτουν
είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις
άσχημες καιρικές συνθήκες, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ό,τι προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 53361/2006 όπως ισχύει) για το προσωπικό του και
σύμφωνα με τις αρ.πρ.: 5.25552/5.19913/16/10/2015 οδηγίες, του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφ.
& Κοιν. Αλληλεγγύης, ότι θα ασφαλίζει το προσωπικό του στο ΙΚΑ, θα παίρνει όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, καθώς επίσης και την υγεία και παροχή
πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και κάθε τρίτου.
4. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς
του
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 90/2022
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Θέμα 3ο: Λύση σύμβασης για την προμήθεια γάλακτος. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με την με αριθ ΑΔΑ_ 6Κ0ΘΩΕΔ-7ΡΜ απόφαση ανάθεσης που αφορά στην “Προμήθεια
γάλακτος για τον μήνα Μάιο 2022, για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέα”, μεταξύ του
Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας "ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε", ο ανάδοχος όφειλε
να παραδώσει στο προσωπικό του Δήμου 462 λτ φρέσκου γάλακτος για τον μήνα Μάιο.
Η εταιρεία "ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε στις 12.05.2022 το με αριθμό πρωτ. 2110
αίτημα λύσης της σύμβασης. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής :
«Αναφορικά με την προσφορά μας στον Δήμο Κέας για φρέσκο γάλα 1 lt, σας ενημερώνουμε ότι
λόγω συνεχών ανατιμήσεων και λόγω έλλειψης γάλακτος δεν μπορούμε να παραδώσουμε φρέσκο
γάλα στο Δήμο. Για αυτό το λόγο επιθυμούμε τη λύση της συνεργασίας μας.»
Η αίτηση της εταιρίας μεταβιβάστηκε στην αρμόδια επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής
προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στις
02/06/2022 και συνέταξε το υπ’αρίθμ. 02.06.2022 πρακτικό, το οποίο και παραθέτουμε:

«
Αρ. πρωτ: 2584/02-06-2022
Πρακτικό γνωμοδότησης για τη λύση σύμβασης που αφορά στην “Προμήθεια γάλακτος για τον
μήνα Μάιο 2022,
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέας ”
Στην Ιουλίδα την 2η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 12/2022_6ΞΒ1ΩΕΔ-ΖΜΝ απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εισηγηθεί την λύση της με αριθμό ΑΔΑ_ 6Κ0ΘΩΕΔ7ΡΜ απόφασης ανάθεσης που αφορά στην “Προμήθεια γάλακτος για τον μήνα Μάιο 2022, για
το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέα”.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι μέλη :
Α/Α

Τακτικά μέλη

Ιδιότητα

1
2
3

Δήμητρα Δεμένεγα -ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Λεωνίδας Περδικάρης- ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
Φανή Άννα Μπαλατσού- ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
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Η επιχείρηση η οποία αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα αναδείχθηκε ανάδοχος κατόπιν της
υπ΄αριθμ.248/2022_απόφασης ανάθεσης, για την στην “Προμήθεια γάλακτος για τον μήνα Μάιο
2022, για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέας ”
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:

1

ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.

248/2022

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ
406,56 €

ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
31/05/2022

Η εταιρεία "ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” υπέβαλε στις 12.05.2022 το με αριθμό πρωτ. 2110
αίτημα λύσης της σύμβασης. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει τα εξής :
«Αναφορικά με την προσφορά μας στον Δήμο Κέας για φρέσκο γάλα 1 lt, σας ενημερώνουμε ότι λόγω
συνεχών ανατιμήσεων και λόγω έλλειψης γάλακτος δεν μπορούμε να παραδώσουμε φρέσκο γάλα στο
Δήμο. Για αυτό το λόγο επιθυμούμε τη λύση της συνεργασίας μας.»
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι ο πόλεμος που γίνεται στην
Ουκρανία έχει επιφέρει ένα παγκόσμιο κύμα ανατιμήσεων τιμών σε βασικά είδη και όχι μόνο, το
οποίο λειτουργεί και σαν αλυσιδωτή αντίδραση στην επάρκεια των ποσοτήτων, θεωρεί ότι πρόκειται
για τυχαίο γεγονός και απρόβλεπτο, ως θεωρείται και η έννοια της «ανωτέρας βίας» του άρθρου 203
του Ν.4412/2016. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο οικονομικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να
αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και διαφεύγουν αντικειμενικά από τον έλεγχο του
αναδόχου και από τη σφαίρα ευθύνης του.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Για την λύση της σύμβασης της “Προμήθειας γάλακτος για τον μήνα Μάιο 2022, για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Κέας” αναδόχου εταιρείας "ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, χωρίς την
κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτο εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ. 3 του Ν.
4412/2016).
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.
Η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών
Α/Α
Τακτικά μέλη
Ιδιότητα
1
2
3

Δήμητρα Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Λεωνίδας Περδικάρης
ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
Φανή Άννα Μπαλατσού
ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος»

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, το σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την λύση της σύμβασης για την “Προμήθεια γάλακτος για τον μήνα Μάιο 2022, για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κέας”, μεταξύ του Δήμου Κέας και της αναδόχου εταιρείας "
ΚΩΝ. Ε. ΔΕΜΕΝΕΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ", χωρίς την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτο εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 91/2022
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Θέμα 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης ΟΠΔ
οικονομικού έτους 2022.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε
τα εξής:
Έχοντας υπ΄ όψιν
1. Την υπ’ αριθμ. 34574/18 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑθέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
2. Το υπ αρ. ΦΕΚ 3635 Β /2018 παρ. 5 στις 27/8/2018 στο οποίο γίνεται διόρθωση σφάλμα τος με δημοσίευση των πινάκων στοχοθεσίας
3. Την υπ’ αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2-2013) ΚΥΑ « Καθορισμός διαδικασιών και
κριτηρίων για την παρακολούθηση του « Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και
την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.
4111/2013». Στο άρθρο 10 της . 34574/18 ΚΥΑ προβλέπεται ότι : « η παρούσα ισχύει από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με
τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013 (Β΄450)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
4. Των παρ.1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4111/13 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποι ήσεις του Ν.4093/2012 κύρωση της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 44485/6-8-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για
την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος
στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ»
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 80438/3-11-2022 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/13, όπως έχει τροποποιηθεί και του
άρθρου 149 του Ν. 4270/14, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που είναι
ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ),
είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τους
πίνακες στοχοθεσίας αναμορφωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου για το τρέχον έτος.
Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και
συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος
εκτέλεσης του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος για την χρονική πορεία πραγματοποίησης
των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών σε ταμειακή βάση, σε επίπεδο
μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους και ως προς το ύψος των
απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος του μήνα.
Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν
ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού.
Η διαφορά των
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στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης
περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων στο τέλος
αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού
αποτελέσματος και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν, τιμή
που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του Δήμου μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού
του. Για την κατάρτιση του ανωτέρω πίνακα λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/18 των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού
του προηγούμενου έτους καθώς και η εποχικότητα των εσόδων-εξόδων σε συνδυασμό με κάθε
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί, κατά το δυνατόν,
πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Επίσης καταρτίστηκε με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του
προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου.
Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το
Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και σε περίπτωση που
διαπιστωθεί απόκλιση Οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, ενημερώνει, εντός ενός
μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης .
Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον
προϋπολογισμό του Δήμου στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή
του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται,
εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά
πρόσωπα.
Ως συνέπεια των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο
Δράσης, το οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του
Δήμου Κέας, και παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις ανωτέρω διατάξεις
2. Την ανάγκη αναμόρφωσης ΟΠΔ έτους 2022
3. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας και κ.Παρασκευή Γροσομανίδη
ψηφίζουν ΠΑΡΩΝ)
Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση ΟΠΔ έτους 2022 για
τη σχετική ψήφισή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 92/2022
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ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 9 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο 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:
Υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Κ.Α.Ε.
25.6142.0007

25.6262.0013

25.6262.0032

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αμοιβή ΔΕΗ για νέα παροχή
ρεύματος στην δεξαμενή
Γιαλισκαρίου
Επισκευή και συντήρηση
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης
Τοποθέτηση βανών καθαρισμού
στο δίκτυο ύδρευσης

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

5.000,00

5.000,00

4.453,49

12.000,00

16.453,49

22.000,00

-17.000,00

5.000,00

26.453,49

0,00

26.453,49

Λοιπές Δαπάνες

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

00.6311

Φόροι τόκων

3.500,00

1.500,00

5.000,00

00.6312.0001

Λοιποί φόροι

25.500,00

-1.980,00

23.520,00

0,00

8.680,00

8.680,00

2.200,00

200,00

2.400,00

38.500,00

-5.150,00

33.350,00

8.300,00

-1.250,00

7.050,00

2.100,00

6.400,00

8.500,00

00.6737.0008

10.6266.0021

30.6011

30.6051

30.6117.0011

Προγραμματική σύμβασης την
νομιμοποίηση υφιστάμενου
λιμενικού έργου στις Ποίσσες
Συντήρηση εφαρμογών
προστασίας ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και φιλοξενίας
ιστοσελίδας
Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα
ΜΟΝΙΜΩΝ)
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Τεχνικός σύμβουλος
υλοποίησης έργων της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
2022-23
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30.6117.0013

70.6279.0002

Αμοιβή για την νομιμοποίηση
υφιστάμενου λιμενικού έργου
στις Ποίσσες
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,
άρδευση, φωτισμό,
καθαριότητα

9.000,00

-9.000,00

0,00

500,00

600,00

1.100,00

40.700,00

0,00

40.700,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου

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 9ης 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 : 93/2022
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Θέμα 6ο : Έγκριση ΣΦΗΟ. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου
βάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των
μελών
της
επιτροπής:
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 Απόφαση Υπουργού και
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020), σύμφωνα με την οποία
υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:
1. Ορισμός του ΣΦΗΟ
Ως “Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων” ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίων προσβάσιμων
σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/
Ο, που εκπονείται από τους Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του
Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις”.
2. Ιστορικό Διαγωνισμού και έργου
Στις 22 Ιουλίου 2021 ο Δήμος Κέας υπέγραψε την υπ’ αριθμ. 3441/22.0.2021 σύμβαση, προϋπολογισμού
28.470,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με την εταιρεία «ENERES HELLAS CPM Ι.Κ.Ε.» για την
εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Κέας σε χρηματοδότηση του
Πράσινου Ταμείου. Η ανωτέρω υπηρεσία εκπονήθηκε σύμφωνα με
1. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/TΜΕΑΑΠ/93764/396/05.10.2020 κατ’ εφαρμογήν
των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4710/2020
2. Την υπ’ αρ. απόφαση 196.6/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΦΣΞ46Ψ844-2ΦΚ).
3. Το νεότερο οδηγό υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. (Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2022) του Πράσινου
Ταμείου.
4. Την υπ’ Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4710/2020 (Α’ 142)» (ΦΕΚ 1390 Β’).
5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 στο Φ.Ε.Κ.τΑΊ47/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ EE και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν.4782/2021 στο Φ.Ε.Κ.τΑ'36/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία.», όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,87,88 και 209 του ν. 3463/2006 στο Φ.Ε.Κ.τΑ'114/08-06-2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,61,94 και 95 του ν. 3852/2010 στο Φ.Ε.Κ.τΑ'87/07-06-2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν.
9. Την αναγκαιότητα του Δήμου Κέας για την εν θέματι γενική υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4710/2020 στο Φ.Ε.Κ. τ.ΑΊ42/23-07-2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» σε
συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αριθμ.
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ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/30 Σεπτεμβρίου 2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» στο φ.Ε.Κ.τΒ'4380/05-10-2020.
Με τις ανωτέρω διατάξεις διαφαίνεται η προσπάθεια προκειμένου οι πόλεις να αποκτήσουν το δικό τους
δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να αναλάβουν οι Δήμοι
είναι να εκπονήσουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο για το δημόσιο δίκτυο φορτιστών, το οποίο θα συμβάλλει
καθοριστικά στην επόμενη ημέρα της ηλεκτροκίνησης. Το αντικείμενο των σταδίων του ανωτέρω σχεδίου,
όπως προβλέπονται από τη σύμβαση περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:
3. Αντικείμενο της Σύμβασης
Τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου ήταν:
Π1.α και Π1.β Παραδοτέα: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης
(Τεύχος και σχέδια), Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και σενάρια
ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (Τεύχος και σχέδια)
Π2 Παραδοτέα: Έκθεση διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται υλικό τεκμηρίωσης όπως πρακτικά
συναντήσεων, υλικό επικοινωνίας, φωτογραφίες καθώς και τα πορίσματα της διαβούλευσης)
Π3 Παραδοτέα: Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου (Τεύχος και σχέδια όπως περιγράφονται στην
ενότητα 1.5.2)
4. Παρακολούθηση της Σύμβασης
Με την υπ’ αριθμ. 25/2021 Απόφασή μας ορίστηκε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021 η οποία
παρακολούθησε στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης όλα τα βήματα σχεδιασμού και οργάνωσης των
επιμέρους σταδίων.
5. Παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης.
Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων έγινε από με την από 14/12/2021 Βεβαίωση του
Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα ορισθέντα
της παρ 1 του άρθρου 219 του Ν4412/2016.
6. Περίληψη Παραδοτέων
6.1 Π.1α: Το Παραδοτέο Π1α περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Α) Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
1) Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του Δήμου όπως
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), Σχέδια για
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).
2) Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του Δήμου (ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός σημείων ενδιαφέροντος, ήδη
υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, όροι δόμησης κλπ.
3) Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του Δήμου (ανάλυση υφιστάμενου οδικού δικτύου,
στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση κυκλοφορίας, λειτουργία οδικού δικτύου και κυκλοφοριακών
ροών ποδηλάτων, οχημάτων και ΜΜΜ, παρόδια στάθμευση, στάθμευση εκτός οδού, δίκτυα ήπιων
μορφών μετακίνησης).
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4) Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων
(Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων.
5) Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των υφιστάμενων
στεγασμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης και των θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.
6) Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων.
7) Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών αστικών
αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών αστικής οδοποιίας και
διαμόρφωσης οδών, που έχει εκπονήσει ο Δήμος.
8) Καταγραφή διαθέσιμων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής (πχ. περιγραφή υφιστάμενου
στόλου οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι) βάσει των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και
συγκοινωνιακών μελετών, ή/και τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων.
9) Περιγραφή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση.
10) Ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας και των τάσεων της εφαρμογής δικτύων σταθμών φόρτισης σε
επίπεδο δήμων στο εξωτερικό, αλλά και της γενικότερης τάσης υιοθέτησης της ηλεκτροκίνησης και των
συμπεριφορών φόρτισης από τους δημότες.
Β) Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης
1) Χαρτογράφηση των κατηγοριών εισοδημάτων, όρων δόμησης, εμπορικών συγκεντρώσεων, και
συγκεντρώσεων θέσεων εργασίας και μεγάλων κτηρίων γραφείων και μεγάλων πόλων
αναψυχής/πολιτισμού/αθλητισμού/τουρισμού, σταθμών δημόσιας συγκοινωνίας, ορίων και στοιχείων
υφιστάμενων προγραμμάτων ανάπλασης.
2) Καταγραφή σημείων παρόδιας στάθμευσης και στάσης ΙΧ οχημάτων (ελεύθερης και ελεγχόμενης
στάθμευσης), λεωφορείων, ταξί, θέσεων τροφοδοσίας, ΑΜΕΑ κτλ.
3) Καταγραφή σημείων/περιοχών με δυνατότητα κατασκευής νέων παροχών/υποδομών επαναφόρτισης
ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για σύνδεση με το Ελληνικό δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ.
4) Καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων στα σημεία τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
5) Καταγραφή ψηφιακά σε διανυσματικά αρχεία μορφής shapefile των χώρων που αναφέρονται στα
σημεία 1 έως 4 παραπάνω.
6.2 Π.1β: Το Παραδοτέο Π1β περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
Α) Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
Αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων σημείων για την τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, με
βάση τα κάτωθι:
1. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει εξυπηρετούν στο σύνολό τους
(συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων σημείων) τις ανάγκες φόρτισης όλων
των κατηγοριών ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Στο Σ.Φ.Η.Ο. θα συμπεριλαμβάνεται
πρόταση για πρόγραμμα τμηματικής υλοποίησης των οριζόμενων στο Σ.Φ.Η.Ο. σημείων επαναφόρτισης
Η/Ο με στόχο την πλήρη υλοποίησή του εντός τριών (3) ετών.
2. Ως προς τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές για τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο,
λαμβάνονται υπόψη: (α) οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης των υποδομών επαναφόρτισης στο
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Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες θα ζητείται η συνδρομή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ούτως ώστε να προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης και το σχετικό κόστος τους,
(β) τα γεωμετρικά δεδομένα της περιοχής παρέμβασης (π.χ. πλάτος πεζοδρομίου), (γ) οι απαιτήσεις για
οδική ασφάλεια (ορατότητα από συμβολή οδών και εξόδους χώρων στάθμευσης), όπως προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία.
3. Για την αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και
την επιλογή σημείων κατάλληλων για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, ο Φορέας
Εκπόνησης πραγματοποιεί: (α) ανάλυση SWOT (για την επιλογή των βέλτιστων σημείων για τη
χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο) στην οποία αξιοποιούνται και αξιολογούνται τα δεδομένα του
παραδοτέου Π.1α, (β) καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων σε μικρά οδικά τμήματα για χωροθέτηση
σημείων επαναφόρτισης Η/ο, (γ) σύνταξη επιμέρους προτάσεων για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και
σημείων επαναφόρτισης Η/Ο που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (ταξί, Λεωφορεία, Α.με.Α., οχήματα
τροφοδοσίας, σε δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και για χωροθέτηση χώρων στάθμευσης
ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Β) Σενάρια ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο.
Αφορά σε παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με στόχο την
δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο για την περιοχή παρέμβασης.
1. Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και βαθμονόμησή τους
που θα καταλήγουν στην βέλτιστη (με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά) προτεινόμενη λύση.
2. Χαρτογραφική παρουσίαση του συνόλου των εναλλακτικών σεναρίων και χαρτογραφική παρουσίαση και
τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής.
3. Επισημαίνεται ότι: (α) Για τη χωροθέτηση χώρων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ
ηλεκτρικών οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.4710/2020 (Α’ 142) και (β) για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για Α.με.Α. ακολουθούνται οι
διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4710/2020 (Α’142).
Γ) Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο.
Ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί ανοιχτό ψηφιακό αρχείο στο οποίο συγκεντρώνονται και καταγράφονται
όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την στιγμή της δημιουργίας του Σ.Φ.Η.Ο. και αφορούν στην
παρακολούθηση της κάλυψης των αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο, στοιχεία τοπικού φορτίου από τον
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., νέες προτάσεις από την ΕΕ κ.λ.π., τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε επόμενη
αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. με σκοπό να προτείνονται συμπληρώσεις και αλλαγές των
Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. νέες θέσεις τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης, αλλαγή της θέσης τοποθετημένων
σημείων επαναφόρτισης, αντικατάσταση σημείων επαναφόρτισης κανονικής ισχύος με σημεία
επαναφόρτισης υψηλής ισχύος Η/Ο κ.λ.π.).
6.3. Π.2. :
Το Παραδοτέο Π2 περιλαμβάνει:
Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης επί του επικρατέστερου Σεναρίου καθώς και
τυχόν διορθωτικές ενέργειες που προκύπτουν.
6.4. Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου
Το Παραδοτέο Π3 περιλαμβάνει:
1) Την Ανάλυση κόστους-οφέλους και επιλογή της μεθοδολογίας υλοποίησης του οριζόμενου από το
Σ.Φ.Η.Ο. δικτύου υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.
2) Σχέδιο και χρονικό πρόγραμμα χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
3) Τις προδιαγραφές (τεχνικές, διαλειτουργικότητας κλπ.) του προτεινόμενου δικτύου υποδομών
επαναφόρτισης Η/Ο.
4) Την ανάπτυξη μιας πρότυπης χωροθέτησης μίας θέσης στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο.
5) Λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου.
6) Ανάπτυξη Πολιτικής Κινήτρων (σε τοπικό επίπεδο).
7) Λύσεις για παροχή ενέργειας από ΑΠΕ για χρήση στο δίκτυο σταθμών φόρτισης και τον στόλο Η/Ο αλλά
και λύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
8) Ψηφιακά αρχεία για τα γεωχωρικά δεδομένα του Σ.Φ.Η.Ο. σε διανυσματικά αρχεία μορφής shapefile.
Τα ψηφιακά αρχεία θα αφορούν στην πρόταση χωροθέτησης όπου θα απεικονίζονται τα σημεία
επαναφόρτισης και των θέσεων στάθμευσης Η/Ο, με το σύνολο των απαραίτητων θεματικών ιδιοτήτων
τους.
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30 09-2020 Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) καλείται να εγκρίνει το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του
Δήμου Κέας.
Μετά την έγκριση του Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Κέας, ακολουθεί η διαδικασία
υποβολής των δικαιολογητικών πληρωμής για την πρόσκληση των ΣΦΗΟ και την ολοκλήρωση της
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε την έγκριση της πρότασης απόφασης κατά τα οριζόμενα
στην παρ.1 του Άρθρου 11 της υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 Απόφασης Υπουργού
και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ4380/Β/5.10.2020)».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου καθώς και :
1. Την υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020
2. Την υπ’αριθμ. 3441/22.0.2021 σύμβαση
3. Την αρ. απόφαση 196.6/2020 του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΦΣΞ46Ψ844-2ΦΚ)
4. Την από 14/12/2021 με Βεβαίωση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Κέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ.1 του Άρθρου 11 της υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30.09.2020Απόφασης Υπουργού και
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ4380/Β/5.10.2020).
1. Παραδοτέο Π1α «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – χαρτογράφηση περιοχής παρέμβασης (Τεύχος
και σχέδια), »
2. Παραδοτέο Π1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και σενάρια
ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (Τεύχος και σχέδια)»
3. Παραδοτέο Π2 «Έκθεση διαβούλευσης (συμπεριλαμβάνεται υλικό τεκμηρίωσης όπως πρακτικά
συναντήσεων, υλικό επικοινωνίας, φωτογραφίες καθώς και τα πορίσματα της διαβούλευσης)»
4. Παραδοτέο Π3 «Ολοκλήρωση φακέλου – εφαρμογή σχεδίου (Τεύχος και σχέδια όπως περιγράφονται
στην ενότητα 1.5.2)»
5. Παραδοτέα ψηφιακά αρχεία shapefile
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 94/2022
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Θέμα 7ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει ότι, με την υπ’ αριθμ. 128/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
αποφασίστηκε η «παράταση του χρόνου χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε κλειστό χώρο από Δευτέρα μέχρι Κυριακή έως τις 03:00 π.μ
και για τις ίδιες ημέρες έως την 02:00 π.μ. για τα καταστήματα της Α1β 8577/1983 Υγειονομικής
Διάταξης (Β’ 526) που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο».
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7
της ΚΥΑ 16228/2017, οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι αιτούνται τη χορήγηση παράτασης ωραρίου
μουσικής για το έτος 2022 στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας τους:
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ,
με τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση
Γιαλισκάρι Κέας, με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2511/31-52022)
2. NICHOLAS TSAKALOYANNIS HAWORTH, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Ιουλίδα Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση
μουσικής εντός του καταστήματος 1003807(v0)/11-01-2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2540/3105-2022)
3. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2383/17-52012 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2567/01-06-2022)
Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1.Την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
θορύβους Μουσικής»
2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996
3.Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε απο το
αρθρο 50 παρ.2 του Ν.4873/2021
5.Το αρθρ. 29 του Ν. 4442/2016 και την παρ.3 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 16228/2017
6.Την υπ’ αριθμ. 128/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
7.Τις ανωτέρω αιτήσεις των ενδιαφερομένων
8.Την θετική εισήγηση για τα ανωτέρω ΚΥΕ
9.Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής για το έτος 2022 στο κατάστημα :
1.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ, με
τον διακριτικό τίτλο «ΡΑΣ ΚΑΦΕ ΕΠΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στη θέση Γιαλισκάρι Κέας,
με αρ. άδειας μουσικής: 2332/12-7-2016 (αρ. πρωτ. αίτησης: 2511/31-5-2022)
2.NICHOLAS TSAKALOYANNIS HAWORTH, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη θέση Ιουλίδα Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής εντός του
καταστήματος 1003807(v0)/11-01-2021 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2540/31-05-2022)
3.«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη θέση Φωτημάρι Κέας με αρ. άδειας μουσικής: 2383/17-5-2012 (αρ. πρωτ.
αίτησης: 2567/01-06-2022)
Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2022

17ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 30ης Μαΐου 2022
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

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία

Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

