20ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Ιουνίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης/16.06.2022
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου
Κέας στην πλατεία Ιουλίδας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2775/10-06-2022 πρόσκληση και του
με αριθμ.πρωτ.2816/15.06.2022 εγγράφου 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 5 μέλη. Η δήλωση συμμετοχής έγινε με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Καμίλης Θεόδωρος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Λουρής Αντώνιος
5. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δεμένεγας Νικόλαος
2. Πατηνιώτη Μαρία
(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

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 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2775/10.06.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)
Θέμα 1ο : Απόφαση για την πορεία υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης “Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπανών
28ου Διεθνή Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Κυκλάδων Cyclades Regatta. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος].
Θέμα 4ο: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Πατητή στην
Κορησσία Κέας [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος].
Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού
ασφαλείας δημοτικών κτιρίων [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος].
Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών 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 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: Υπαίθρια
έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν
αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» - Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση». [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγοντος, προς συζήτηση.
Με την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής :
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν
έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση
γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης».
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο είναι τα εξής:
Θέμα 1ο : Απόφαση για την πορεία υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης “Μελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπανών
28ου Διεθνή Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Κυκλάδων Cyclades Regatta. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος].
Θέμα 4ο: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Πατητή στην
Κορησσία Κέας [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος].
Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού
ασφαλείας δημοτικών κτιρίων [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος].
Θέμα 6ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών 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 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: Υπαίθρια
έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν
αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» - Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση». [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον
και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στη συμμετοχή του Δήμου Κέας στη 2η
πιλοτική δράση “Ωρίμανση έργων μικρών νησιωτικών/ορεινών Δήμων” για την υποστήριξη νησιωτικών Δήμων με πληθυσμό έως 4.000 κατοίκους και ορεινών Δήμων έως 6.500 κατοίκους, στην
ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την υποβολή Πρότασης για την χρηματοδότηση της ενέργειας
με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας».
Ενόψει της από 10/06/2022 αναρτηθείσας πρόσκλησης με θέμα “Υποστήριξη μικρών νησιωτικώνορεινών δήμων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων” και λαμβανομένου υπόψη ότι η αξιολόγηση θα γίνει με σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου στο κεντρικό πρωτόκολλο
της ΜΟΔ και ότι η εν λόγω πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά
διαθέσιμης χρηματοδότησης, ποσού 400.000 € ενώ η αίτηση υποβολής χρηματοδότησης υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται με απόφασή μας σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.την εισήγηση του προέδρου
2.την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10
3.το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος :
“Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην 2η πιλοτική
δράση «Ωρίμανση έργων μικρών νησιωτικών/ορεινών δήμων» για την υποστήριξη νησιωτικών
Δήμων με πληθυσμό έως 4.000 κατοίκους και ορεινών Δήμων έως 6.500 κατοίκους στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής
βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την υποβολή Πρότασης για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας»”
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία
των μελών της οικονομικής επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 101/2022
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εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο : “Λήψη απόφασης που αφορά στην αποδοχή της συμμετοχής
του Δήμου Κέας στην 2η πιλοτική δράση «Ωρίμανση έργων μικρών νησιωτικών/ορεινών δήμων» για την υποστήριξη νησιωτικών Δήμων με πληθυσμό έως 4.000 κατοίκους και ορεινών
Δήμων έως 6.500 κατοίκους στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την υποβολή Πρότασης
για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας»”
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο - εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητείται κατόπιν της υπ΄αριθμ. 101/2022 ομόφωνης απόφασής της - ανέφερε τα εξής :

Α)

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) Α.Ε. για την

υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο της 2ης

πιλοτικής δράσης «Ωρίμανση έργων μικρών

νησιωτικών/ορεινών δήμων» για την υποστήριξη νησιωτικών Δήμων με πληθυσμό έως 4.000
κατοίκους και ορεινών Δήμων έως 6.500 κατοίκους, στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., ο
Δήμος Κέας προτίθεται να υποβάλλει Πρόταση για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο
«Μελέτες ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας».
Η ενέργεια αφορά τη χρηματοδότηση μελετών με αντικείμενο το οριοθετημένο ρέμα που
βρίσκεται εντός του οικισμού Κορησσίας και τις προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων που
προκύπτουν από την χρησιμοποίησή του ως αστική οδό.
Β)

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης που αφορά τα εξής:

1) την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην 2 η πιλοτική δράση «Ωρίμανση έργων
μικρών νησιωτικών/ορεινών δήμων» για την υποστήριξη νησιωτικών Δήμων με πληθυσμό έως
4.000 κατοίκους και ορεινών Δήμων έως 6.500 κατοίκους στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μ.Ο.Δ.
Α.Ε. και την υποβολή Πρότασης για την χρηματοδότηση της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες
ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας».
2) την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης,
καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης
και

χρηματοδότησης

της

προτεινόμενης

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Πράξης.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Κέας στην 2η πιλοτική δράση «Ωρίμανση έργων
μικρών νησιωτικών/ορεινών δήμων» για την υποστήριξη νησιωτικών Δήμων με πληθυσμό
έως 4.000 κατοίκους και ορεινών Δήμων έως 6.500 κατοίκους στην ωρίμανση και
υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) μέσω ενεργειών τεχνικής
βοήθειας της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. και την υποβολή Πρότασης για την χρηματοδότηση της
ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργου Δήμου Κέας».
2. την παροχή εξουσιοδότησης στην Δήμαρχο για την

υπογραφή της αίτησης

χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για τις ανάγκες
υποβολής υλοποίησης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 102/2022
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο : Απόφαση για την πορεία υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης “Μελέτη για την κατασκευή
γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σας κοινοποιώ το υπ’ αριθ. πρωτ. 5721/3-5-2022 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ, με το οποίο, μας ενημερώνει για την
πορεία υλοποίησης της μελέτης για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Κέας.
Εν περιλήψει αναφέρει ότι έγινε η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων του γηπέδου, σύμφωνα με την οποία
προκύπτει τοίχος οπλισμένης γης ύψους 17μ., γεγονός που οδήγησε στην αναγκαιότητα διάνοιξης
γεωτρήσεων για την εκπόνηση εμπεριστατωμένης Γεωτεχνικής Μελέτης, τα συμπεράσματα της οποίας
είναι : “….Τα απορρίμματα που υπήρχαν κατά την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης (2006) του ΧΑΔΑ πρόκειται για απορρίμματα που είχαν συσσωρευτεί μετά τη διακοπή
της ΚΑΥΣΗΣ τους, τακτική που χρησιμοποιήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, και μέχρι την παύση της
λειτουργίας του ΧΑΔΑ……..Το απορριμματικό ανάγλυφο της περιοχής κατά την εκπόνηση της Οριστικής
Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (2006) ΔΕΝ ήταν ενιαίο. ……...Σημειώνεται ότι όσον αφορά
την έκταση της γεωτεχνικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης, αυτή
κρίνεται ως επαρκής για τους σκοπούς του σχεδιασμού του Έργου. Συνεπώς, επιπρόσθετες εργασίες
διερεύνησης του υποβάθρου δεν κρίνονται απαραίτητες προς το παρόν εκτός και αν οι υπεδαφικές
συνθήκες παρατηρηθεί ότι διαφοροποιούνται από την παρούσα Μελέτη κατά το στάδιο κατασκευής. Σε
αυτή την περίπτωση ο Γεωτεχνικός Μηχανικός οφείλει να ενημερωθεί άμεσα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια των εργασιών/εκσκαφών να
συναντηθούν γεωλογικές συνθήκες οι οποίες θα διαφοροποιούνται από αυτές που καταγράφηκαν κατά
τη γεωτεχνική έρευνα, όσο και στους επιφανειακά αποκαλυπτόμενους σχηματισμούς. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται συστηματική αποτύπωση των αποκαλυπτόμενων
γεωλογικών/γεωτεχνικών συνθηκών κατά την πρόοδο των εργασιών, έτσι ώστε να καταγραφούν
ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις οι οποίες είναι δυνατόν να μεταβάλλουν τις συνθήκες ευστάθειας και
θεμελίωσης του Έργου. Επιπλέον προτείνεται η συστηματική περιγραφή των γεωλογικών/γεωτεχνικών
στρωμάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς επιβεβαίωση των τεχνικογεωλογικών
συνθηκών που περιγράφονται στην παρούσα Μελέτη και την έγκαιρη προσαρμογή στις
αποκαλυπτόμενες συνθήκες εφόσον απαιτηθεί, των γεωτεχνικών παραδοχών που δίνονται
κατωτέρω………...Με βάση λοιπόν τα παραπάνω,………………..προτείνεται η απομάκρυνση ΟΛΩΝ των
απορριμμάτων μέχρι τουλάχιστον το στερεό υπόβαθρο της περιοχής, δηλαδή τον αποσαθρωμένο έως
ισχυρά αποσαθρωμένο σχιστόλιθο και αντικατάσταση με κατάλληλο κοκκώδες υλικό, κατάλληλα
συμπυκνωμένο (>95% συμπύκνωση). Εδαφικές ιδιότητες στα υφιστάμενα απορρίμματα και τα προϊόντα
ΚΑΥΣΗΣ τους δεν δύναται να αποδοθούν για τους παραπάνω λόγους. Να σημειωθεί ότι η παρούσα
Μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στην ευστάθεια του τοίχου αντιστήριξης (νότια και νότιο-ανατολικά του
γηπέδου) όπου απαιτείται επίχωση μέχρι το ύψος του γηπέδου. Υπάρχουν όμως και περιοχές, ιδιαίτερα
προς τη βόρεια και βόρεια-ανατολική πλευρά του γηπέδου, όπου το ύψος επίχωσης είναι σχεδόν
μηδενικό. Για τις περιοχές αυτές ……….. προτείνεται η απομάκρυνση ΟΛΩΝ των απορριμμάτων μέχρι
τουλάχιστον το στερεό υπόβαθρο της περιοχής, δηλαδή τον αποσαθρωμένο έως ισχυρά αποσαθρωμένο
σχιστόλιθο και αντικατάσταση με κατάλληλο κοκκώδες υλικό, κατάλληλα συμπυκνωμένο (>95%
συμπύκνωση). Ενδεχόμενη αξιοποίηση ή μη απομάκρυνση μέρους των απορριμμάτων δύναται να
μελετηθεί σε ξεχωριστή Μελέτη με εκτέλεση πλήθους γεωτρήσεων.
Με τον αρ. πρωτ. 2039/2022 (16-02-2022) εισερχόμενο έγγραφο της ΕΕΤΑΑ κατατέθηκε από τον Ανάδοχο
οικονομικό φορέα, αναλυτική τεχνική έκθεση/ Προκοστολόγηση για τις προτεινόμενες εκσκαφές
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(μεταφορά προϊόντων ΧΑΔΑ) και την κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος σύμφωνα με την Γεωτεχνική
Μελέτη, η οποία παραθέτει αναλυτικά το κόστος των εργασιών και καταλήγει στο συνολικό ποσό του
1.300.000€ πλέον απροβλέπτων εργολαβικού οφέλους και ΦΠΑ .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μας προτείνεται από την ΕΕΤΑΑ :
Α. Να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η μελέτη, βάσει του συμφωνητικού και του 1 ο Συγκριτικού Πίνακα,
(χωρίς περαιτέρω διερεύνηση του εδάφους, θεωρώντας ότι η μεταφορά των υπολειμμάτων του ΧΑΔΑ
αποτελεί ξεχωριστή μελέτη), ώστε να υπάρχει έτοιμη προς υλοποίηση αν η απόφαση του Δήμου είναι να
υλοποιήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου στο οικόπεδο αυτό.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η επιπλέον γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, για την πλήρη
αποτύπωση του μεγέθους των υπολειμμάτων του ΧΑΔΑ, με κόστος που περιγράφεται ανωτέρω και είναι
46.460,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
Στην περίπτωση αυτή επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι αν επιλεγεί αυτή η λύση , εκτός του κόστους της
επιπλέον μελέτης (46.460,00), το κόστος του έργου που πρέπει να κατασκευαστεί προεκτιμάται όπως
αναφέρεται ανωτέρω στο 1.300.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και κατά την εκτίμηση μας τα παραπάνω ποσά είναι
δυσανάλογα μεγάλα για την κατασκευή ενός τέτοιου έργου
Β. Να προχωρήσουμε σε διάλυση της Σύμβασης και να αποζημιωθεί ο Ανάδοχος για τις μελέτες που έχει
παραδώσει, και ο Δήμος να υλοποιήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου σε κάποιο άλλο καταλληλότερο οικόπεδο.
Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της το υπ’ αριθ. πρωτ.
5721/3-5-2022 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να προχωρήσουμε σε διάλυση της Σύμβασης και να αποζημιωθεί ο Ανάδοχος για τις μελέτες που έχει
παραδώσει, και ο Δήμος να υλοποιήσει το γήπεδο ποδοσφαίρου σε κάποιο άλλο καταλληλότερο οικόπεδο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 103/2022
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Θέμα 2ο: Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το 2022.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο 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. «Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής
1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:2446/03-06-2022)
2. «ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ» στη θέση Ιουλίδα Κέας, με αρ.
γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής εντός και εκτός του καταστήματος 1231290(v2)/1103-2022 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2650/06-06-2022)
3. «Παούρης Ιωάννης», του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339- 12/9/2014
(αρ. πρωτ. αίτησης: 2658/06-06-2022)
4. «VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση
Μεσολίβαδο Κορησσίας με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και για χρήση μουσικής
εντός αίθουσας (αρ. πρωτ. αίτησης: 1851/10-5-2021)
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 από το
άρθρο 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
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8.Το γεγονός ότι για το κατάστημα της «VIRAL IKE» έχουν βεβαιωθεί τρεις (3) παραβάσεις για
υπέρβαση χρονικών ορίων χρήσης μουσικής και παράτασης ωραρίου, για το προηγούμενο έτος
καθώς και σφράγισή του για χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών από 19/05/2022 έως
29/05/2022.
9.Την θετική εισήγηση για τα ανωτέρω ΚΥΕ
10.Το ότι οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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.«Ν. ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην θέση Βουρκάρι Κέας, με αρ. γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής
1199368(v.0) (αρ. πρωτ: αίτησης:2446/03-06-2022)
2.«ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ» στη θέση Ιουλίδα Κέας, με αρ.
γνωστοποίησης με τη χρήση μουσικής εντός και εκτός του καταστήματος 1231290(v2)/11-032022 (αρ. πρωτ. Αίτησης: 2650/06-06-2022)
3.«Παούρης Ιωάννης», του Νικολάου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως
ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, στη θέση Πιάτσα Ιουλίδας Κέας, με αρ.άδειας μουσικής 5339- 12/9/2014 (αρ.
πρωτ. Αίτησης: 2658/06-06-2022)
4.«VIRAL ΙΚΕ», κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη θέση Μεσολίβαδο
Κορησσίας με αρ. γνωστοποίησης 1107743/8-5-2019 και για χρήση μουσικής εντός αίθουσας
(αρ. πρωτ. αίτησης: 1851/10-5-2021)
Οι ανωτέρω πρέπει να είναι ταμειακά ενήμεροι για την έκδοση της εν λόγω άδειας
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 104/2022
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπανών
28ου Διεθνή Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Κυκλάδων Cyclades Regatta. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος].
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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Θέμα 4ο: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Πατητή
στην Κορησσία Κέας
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2013 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2013) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
2. Το γεγονός ότι ο Δημήτριος Πατητής (α’ συμβαλλόμενος) προκειμένου να λυθεί εξωδικαστικά η
διαφορά υπέβαλε πρόταση εξωδικαστικής επίλυσης στον Δήμο Κέας και ο Δήμος Κέας με την αρμόδια
οικονομική του υπηρεσία αποδέχθηκε την πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται στη με αρθμ. 40/28.2.2022
απόφασή της που αναρτήθηκε στη διαύγεια με στοιχεία ΑΔΑ:6ΖΤΦΩΕΔ-ΗΩ2.
Εισηγούμαστε:
1. Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Πατητή
στην Κορησσία Κέας
2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για την υπογραφή
της σχετικής πράξης “Σύμβαση Χρησιδανείου” με τους κάτωθι όρους:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
Στην Κέα σήμερα την ……Ιουνίου του έτους 2022, μεταξύ των πιο κάτω συμβαλλομένων, αφενός του Δημητρίου
Πατητή του Γεωργίου, κατοίκου Κoρησσίας Κέας, με ΑΔΤ ΑΒ 175744/21.12.2005 και Α.Φ.Μ 025910779 Δ.Ο.Υ.
Κορωπίου, εφεξής χάριν συντομίας καλούμενος στο παρόν «χρήστης» και αφετέρου του ΝΠΔΔ Δήμου Κέας, εφεξής
χάριν συντομίας καλούμενος στο παρόν «χρησάμενος», νόμιμα εκπροσωπουμένου από τη Δήμαρχο κα Ειρήνη
Βελισσαροπούλου, δυνάμει της με αριθμ. 40/28.2.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της από
………………. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής:
Ι) ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Ο Άγγελος Μαρούλης του Κωνσταντίνου άσκησε κατά του Δήμου Κέας την από 20.12.2006 διεκδικητική αγωγή
του (με αρθμ. κατ. 221485/12933/2006) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την αγωγή αυτή
διεκδικούσε ένα τμήμα εμβαδού 13 τ.μ. με παλιό κτίσμα εντός μεγαλυτέρου σε έκταση ακινήτου του εκτάσεως 85
τ.μ. που βρίσκεται στην Κορησσία του Δήμου Κέας, όπως ακριβώς περιγράφεται το διεκδικούμενο τμήμα αλλά και το
όλο ακίνητο στην αγωγή του αυτή.
2. Πριν εκδικασθεί η άνω αγωγή ο ενάγων Άγγελος Μαρούλης μεταβίβασε λόγω πωλήσεως ολόκληρο το
προαναφερόμενο ακίνητό του (διεκδικούμενο και μη) στον Δημήτριο Πατητή (πρώτο των εδώ συμβαλλομένων) με το
με αρθμ. 4527/2007 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Φωτεινής Παπασταυροπούλου που
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μεταγράφηκε νόμιμα και έτσι ο Δημήτριος Πατητής απέκτησε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα επί του
πωληθέντος ακινήτου.
3. Με την από 23.4.2009 πρόσθετη παρέμβασή του (με αρθμ. κατ. 66421/4535/ 2009) ο Δημήτριος Πατητής
υπεισήλθε στην ανοιγείσα δίκη μεταξύ Δήμου Κέας και Άγγελου Μαρούλη ως δικαιοδόχος των δικαιωμάτων του
ενάγοντος Άγγελου Μαρούλη.
4. Ο Δημήτριος Πατητής (α’ συμβαλλόμενος) προκειμένου να λυθεί εξωδικαστικά η διαφορά υπέβαλε πρόταση
εξωδικαστικής επίλυσης στον Δήμο Κέας και ο Δήμος Κέας με την αρμόδια οικονομική του υπηρεσία αποδέχθηκε την
πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται στη με αρθμ. 40/28.2.2022 απόφασή της που αναρτήθηκε στη διαύγεια με
στοιχεία ΑΔΑ:6ΖΤΦΩΕΔ-ΗΩ2.
5. Με το παρόν οι συμβαλλόμενοι–διάδικοι Δημήτριος Πατητής και Δήμος Κέας επιλύουν συμβιβαστικά τη
μεταξύ τους διαφορά και καταρτίζουν ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ (κατ’ άρθρ. 810-821 του Αστικού Κώδικα) με τους
παρακάτω όρους:
ΙΙ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
α. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος Δήμος Κέας αναγνωρίζει την κυριότητα του πρώτου συμβαλλόμενου Δημήτριου
Πατητή στο επίδικο ακίνητο, όπως παραπάνω αναφέρεται και στην αγωγή περιγράφεται, προκειμένου να
υλοποιηθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός των δύο μερών.
β. Αντικείμενο του χρησιδανείου θα είναι ένα κτίσμα καθαρού εμβαδού 11 τ.μ. εντός του ακινήτου του Δημητρίου
Πατητή (το οποίο είναι συνολικού εμβαδού 84,50 τ.μ.) κείμενο στην Κορησσία Κέας. Την εκ νέου κατασκευή του
κτίσματος αυτού εμβαδού 11 τ.μ. αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο Δημήτριος Πατητής (χρήστης) με δικά του έξοδα
και να παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Κέας με τους παρακάτω όρους του χρησιδανείου.
γ. Στο νέο αυτό κτίσμα θα υπάρχει γραφείο καθαρού εμβαδού 11 τ.μ. με W.C., το οποίο θα ευρίσκεται στο ισόγειο
και επί της προσόψεως του όλου ακινήτου.
δ. Το άνω γραφείο παραχωρεί ή θα παραχωρήσει ο πρώτος συμβαλλόμενος (χρήστης) κατά χρήση δωρεάν και χωρίς
αντάλλαγμα στον δεύτερο συμβαλλόμενο Δήμο Κέας (χρησάμενο), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και
συμφωνίες:
ε. Το παραχωρηθησόμενο γραφείο θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση εντός 8 μηνών από την έκδοση της οικοδομικής
άδειας που θα εκδοθεί με επιμέλεια και δαπάνες του χρήστη Δημητρίου Πατητή ώστε να είναι έτοιμο προς χρήση
από τον Δήμο εντός της επερχόμενης μετά την έκδοση της άδειας θερινής περιόδου.
στ. Ο Δήμος Κέας (χρησάμενος) θα χρησιμοποιεί το άνω γραφείο για τις ανάγκες του Δήμου. Δύναται να το
λειτουργεί αυτοτελώς είτε κατά παραχώρηση προς κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου ή άλλο φορέα ή ιδιώτη
δυνάμενος και να το εκμισθώσει σε τρίτο πρόσωπο. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται η χρήση του άνω γραφείου
είτε από τον Δήμο είτε από τρίτον ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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ζ. Η διάρκεια της σύμβασης χρησιδανείου ορίζεται αορίστου χρόνου δυναμένη να καταγγελθεί από τον χρήστη μόνο
για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω.
η. Ο Δήμος Κέας (χρησάμενος) και όποιο άλλο πρόσωπο έλκει τα δικαιώματά του από αυτόν απαγορεύεται να
προβεί σε οιαδήποτε μετατροπή και ειδικότερα επέμβαση στην εξωτερική όψη και στην εσωτερική διαρρύθμιση
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του χρήστη Δημητρίου Πατητή.
θ. Ο Δήμος Κέας (χρησάμενος) υποχρεούται να συντηρεί, επισκευάζει, φροντίζει και διατηρεί σε άριστη κατάσταση
το παραχωρούμενο (δεδομένου ότι ευρίσκεται στην πρόσοψη) και εν γένει ευθύνεται για όλες ανεξαιρέτως τις
δαπάνες αυτού. Επίσης ο χρησάμενος υποχρεούται να καταβάλλει όλους τους λογαριασμούς των εταιρειών κοινής
ωφελείας και τον ΤΑΠ.
ι. Ο χρησάμενος Δήμος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας/πυρασφάλειας κλπ.
ια. Ο πρώτος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι ουδεμία οικονομική αξίωση έχει από τον δεύτερο λόγω της
εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον Δήμο για τα παρελθόντα έτη.
ιβ. Ο χρήστης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 817 Α.Κ.
μόνο σε αλλαγή της χρήσης του παραχωρούμενου από γραφείο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε
χρήση του κατά παράβαση νόμου. Επίσης, εάν ο «χρησάμενος» παραβεί οποιονδήποτε όρο του παρόντος, οι οποίοι
συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις.
ιγ. Ο χρήστης Δημήτριος Πατητής παραιτείται από το δικαίωμα που του παρέχει η διάταξη του άρθρου 817 Α.Κ. να
αναζητήσει το χρησιδανεισθέν για έκτακτη και επείγουσα περίπτωση μη προβλεπόμενη με το παρόν.
ιδ. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του χρήστη, κάθε μελλοντικός διάδοχος αυτού
(από κληρονομική, επαχθή ή χαριστική αιτία) θα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την παρούσα σύμβαση και η ισχύς αυτής θα συνεχίζεται.
ιε. Κάθε τροποποίηση του παρόντος θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων.
Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

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

20ης Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 16ης Ιουνίου 2022
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας Δημητρίου Πατητή
στην Κορησσία Κέας.
2. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας, κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για την υπογραφή
της σχετικής πράξης “Σύμβαση Χρησιδανείου” με τους ανωτέρω όρους.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 105/2022
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Θέμα 5ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού
ασφαλείας δημοτικών κτιρίων [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος].
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας ανέφερε τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 παρ.στ΄ περ.ιι – Αρμοδιότητες της οικονομικής
επιτροπής αναφέρονται τα εξής :
ii Αποφασίζει για : “..Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων,
σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της..”
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το κάτωθι πρακτικό:

Αρ. πρωτ: 2827/ 15/06/2022
Πρακτικό γνωμοδότησης για τη χρονική παράταση σύμβασης που αφορά στην “ παροχή
υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων”
Στην Ιουλίδα την 15η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κέας η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 25/2021
_6ΑΟΩΩΕΔ-ΣΒ8 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εισηγηθεί την
τροποποίηση (χρονική παράταση) της από 05/08/2021 συναφθείσας σύμβασης που αφορά στην
“παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων” του Δήμου Κέας.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες τα κάτωθι μέλη :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
1
2
3

Όνομα
Δήμητρα
Φανή - Άννα
Λεονάρδος

Επώνυμο
Δεμένεγα
Μπαλατσού
Μορφωνιός

Ιδιότητα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικών - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΕ1 Διοικητικός - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Η επιχείρηση, η οποία αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα αναδείχθηκε ανάδοχος κατόπιν της με
αριθμ. πρωτ. 3614/02.08.2022 πρόσκλησης του Δήμου μας & την υπ΄ αριθμ. 3741/05.08.2022
ειδοποίησης προς τον ανάδοχο, για την “παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας δημοτικών
κτιρίων ”.
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Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
“Π. Κοντεμοίρη & ΣΙΑ Ε.Ε.”
“ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ”

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
868,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
05/08/2021 έως
04/08/2022

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.: 3499/26.07.2021 Μελέτη για την “παροχή υπηρεσίας τεχνικού
ασφαλείας δημοτικών κτιρίων ”: “
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε
θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων. (Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της
επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης
έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το
βιβλίο).
Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού,
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης
της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους,
καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των
ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση
της επιχείρησης.
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να
αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει
μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση
ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού
κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγείας και ασφάλειας.
(Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού
ασφάλειας.).
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Οι εν λόγω υπηρεσίες απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Συγκεκριμένα:
Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφαλείας
Πτυχιούχοι A.Ε.I.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας
Τμήματος Ηλεκτρολογίας
Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε,Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις
και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων
Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας
Ο χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) υπολογίζεται βάσει του Ν. 3850/2010,
σύμφωνα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τη
διέπει, καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτήν.
Σύμφωνα με τη δραστηριότητά του ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ανήκει βάσει του Ν. 3850/2010 στη Γ’
κατηγορία επικινδυνότητας και βάσει αυτού ως ελάχιστο όριο ωρών ετήσιας απασχόλησης του
Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ορίζονται οι 50 ώρες και για αριθμό εργαζομένων 21-50.”.
Με το πέρας του χρόνου και καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις του Τεχνικού
ασφαλείας στα δημοτικά κτήρια απεστάλη στην ανάδοχο εταιρία η υπ’αρίθμ. 2494/30.05.2022
Ειδική Όχληση μέρος της οποίας παρατίθεται: «…Όπως φαίνεται και από τα Βιβλία Υποδείξεων
που τηρούνται στα δημοτικά κτήρια, από τις 05/08/2021 έως και την ημερομηνία αποστολής του
τιμολογίου σας δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία από τις 50 ώρες που ορίζει η σύμβαση ως χρόνο
απασχόλησης του Τεχνικού ασφαλείας.
Σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 «Στην περίπτωση συνδρομής λόγου
έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και
ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.»
Ως εκ τούτου καλείστε εντός είκοσι (20) ημερών:
11.να αιτιολογήσετε το γεγονός της μη πραγματοποίησης επισκέψεων και να συμμορφωθείτε με τους
όρους της υπ’αρίθμ. 3499/26.07.2021 Τεχνικής Έκθεσης Δήμου Κέας, της υπ’αρίθμ.
3614/02.08.2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς την εταιρία σας, της υπ’αρίθμ.
3741/05.08.2021 Πρόσκλησης εκτέλεσης εργασιών καθώς και της υπ’αρίθμ. 00013366 σύμβασης
μεταξύ της εταιρίας “Κοντεμοίρης ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΕ”.»
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Η εταιρία “Κοντεμοίρης ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΕ”. με τη σειρά της απάντησε με την από
02/06/2022 επιστολή, ως φαίνεται:
«…Σε απάντηση της υπ’ αριθμ.πρωτ.: 2494 επιστολής με θέμα την μη πραγματοποίηση επισκέψεων
της τεχνικού ασφαλείας που έχουμε ορίσει στις δομές σας, θέλουμε να αναφέρουμε τα εξής:
Θέτοντας ως βασικό άξονα αυτής της απάντησης την πολυετή και άκρως απαιτητική (λόγω των
πολλών δομών) συνεργασία μας, και έχοντας επιλέξει μία εκ των εμπειρότερων συνεργατών μας
Τεχνικό Ασφαλείας την κ. Περδικάρη, η οποία όλα τα προηγούμενα έτη έχει δείξει τη δέουσα
σοβαρότητα αλλά και τις γνώσεις της κάνοντας πολλές και εύστοχες υποδείξεις οι οποίες ουδέποτε
υλοποιήθηκαν, φτάνουμε στο συγκεκριμένο διάστημα όπου ο ανθρώπινος παράγοντας (υγεία ή
προσωπικοί λόγοι) δεν της επέτρεψε να πραγματοποιήσει τις προκαθορισμένες επισκέψεις της.
Η κ. Περδικάρη έχει ήδη, με αίσθημα ευθύνης, επαναπροσδιορίσει τις εν λόγω επισκέψεις ώστε να
πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα ζητώντας για τον λόγο αυτόν την παράταση χρονικού
ορίου κατά έξι μήνες ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει αμερόληπτα τις ώρες που δεν
πραγματοποιήθηκαν
Παράλληλα ζητούμε την κατανόηση σας, την καλή εξέλιξη αλλά και τον ορισμό υπευθύνου για θέματα
ασφάλειας και υγείας από μέρους σας, ώστε να ξεκινήσουν να υλοποιούνται οι υποδείξεις που σας
γίνονται για να είστε πλήρως εναρμονισμένοι με την ισχύουσα νομοθεσία….»
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016».
Η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα το αίτημα παράτασης του συμβατικού της αντικειμένου και η
επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε διάρκεια ένα
έτος, ήτοι έως 04-08-2022 προτείνει την χρονική παράταση αυτής κατά 6 μήνες, έως τις 04-022023.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Για την παράταση της από 05/08/2021 συναφθείσας σύμβασης που αφορά στην “παροχή
υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων” του Δήμου Κέας σύμβασης αναδόχου εταιρείας
“Κοντεμοίρης ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΕ”, έως τις 04-02-2023.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Α/Α
1
2
3

Η επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
Δήμητρα
Δεμένεγα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικών - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φανή - Άννα
Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Λεονάρδος
Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας - ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ»
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Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (άρθρα 132 & 206), το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου, τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής καλής εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021 και το με ΑΠ
2827/15.06.2022 πρακτικό αυτής και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ. 2827/15.06.2022 πρακτικού της επιτροπής καλής
εκτέλεσης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2021.
2. Εγκρίνει την παράταση της από 05/08/2021 συναφθείσας σύμβασης που αφορά στην
“παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας δημοτικών κτιρίων” του Δήμου Κέας. σύμβασης
αναδόχου εταιρείας “Κοντεμοίρης ΕΞΥΠΠ ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΚΕ”, έως τις 04-02-2023,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 1 & 4 άρθρου 206
Ν.4412/2016).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 106/2022
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Θέμα 6ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης συμπληρωματικών 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 6ο 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: 2815/15-06-2022
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 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 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
προσφορά, καθώς και το υπ’ αριθ. 2089/12.05.2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης
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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.
3. Με το υπ’ αριθμ. 2514/31-05-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του του παρόντος διαγωνισμού και με την υπ’ αριθμ. 90/2022
(ΑΔΑ: ΨΘΒ0ΩΕΔ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που ενέκρινε το εν λόγω πρακτικό
αποφασίστηκε 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
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
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4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης μέσω του πεδίου «Επικοινωνία» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ

και στην αποσφράγιση του φυσικού φακέλου αυτών που κατετέθη εμπρόθεσμα, λαμβάνοντας αρ.
πρωτ.: 2756/10.06.2022. 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
Φερεγγυότητας (δικαιολογητικό Νο 2).
Για την προσκόμιση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας δικαιολογητικού, 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).
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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 τη Δευτέρα 20/06/2022 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.
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
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3) Το με αρ. 2815/15-06-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
4) την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2815/15-06-2022 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
β. Εγκρίνει την παράταση υποβολής του δικαιολογητικού κατακύρωσης «Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας» του Γρέκα Κων/νου Νικόλαου έως τη Δευτέρα 20/06/2022 και ώρα
15:00.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 107/2022
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Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης χρόνου υλοποίησης της σύμβασης: Υπαίθρια
έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται
και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» - Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
(γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […]
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την
παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ: 2823/15-06-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την
Παροχή υπηρεσίας «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας. Κομμάτια
από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον»
Τμήμα 1: «Υπαίθρια Έκθεση»
Στην Ιουλίδα την 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημαρχείο Κέας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων
παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 13/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
εξετάσει αίτημα παράτασης παραδοτέου και τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ:
22SYMV010224712) σύμβασης για την εν θέματι παροχή υπηρεσίας.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Αρμοδιότητα
Πρόεδρος

Επώνυμο
Μπαλατσού

Ιδιότητα
ΔΕ1 Διοικητικός

Μέλος

Όνομα
Φανή Άννα
Βασιλική

Πετρή

ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος

Λεονάρδος

Μορφωνιός

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 της υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβασης «Το
διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και για εβδομήντα πέντε (75)
ημέρες ως περιγράφεται ανωτέρω.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
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υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.».
2. Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της ανωτέρω σύμβασης «Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε 75
ημέρες (2μιση μήνες) από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις
φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παραδοτέα:
Φάσεις

Παραδοτέα

15

30

Ημέρες
45

60

75

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στην πλατεία Ηρώων
Προμήθεια και Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογιεγκατάσταση
κού εξοπλισμού στην πλατεία Φάρου
Α
ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο δρόμο προς το Κέντρο
Κοινότητας
Προμήθεια κορνιζών
Προμήθεια και
Προμήθεια φωτεινών μπλοκ με lightbox
εγκατάσταση
Β
Προμήθεια οθονών προβολής εξωτερικού
εξοπλισμού
χώρου
προβολής
Μεταφορικά
Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης

Γ

Επιμέλεια και
οργάνωση έκθεσης

Δικαιώματα χρήσης υλικού
Γραφιστική επιμέλεια έκθεσης και εντύπων
Επιμέλεια κειμένων και τεκμηρίωση

Εκτυπώσεις φωτογραφιών και κειμένων
(Τ.Μ.)
Δράση - εργαστήρι ξυλογλυπτικών
κατασκευών
Παραγωγή δια- Εκτυπώσεις αφισών, banner και καταΔ φημιστικού υλι- λόγου έκθεσης
κού
3. Η ανάδοχος εταιρεία RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ με
τον διακριτικό τίτλο RAMOS Α.Ε., κατέθεσε το κάτωθι έγγραφο με ΑΠ 2435/26.05.2022:
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5. Βάσει των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό, η Επιτροπή:
γνωμοδοτεί για την Παροχή υπηρεσίας «Υπαίθρια έκθεση – Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών
της Κέας. Κομμάτια από το παρελθόν αναδεικνύονται και χαράζουν το δρόμο για το μέλλον» Τμήμα 1:
«Υπαίθρια Έκθεση» και προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:
1. ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας, το οποίο θεωρείται επαρκώς
αιτιολογημένο η υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβαση κατά είκοσι πέντε
(25) ημέρες, ήτοι έως την 25 η Ιουνίου 2022, καθώς η αναγκαιότητα της παράταση έγκειται σε λόγους
που δεν οφείλονται σε παράληψη ή πλημμέλεια της αναδόχου εταιρείας,
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ η υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβαση ως ακολούθως:
1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας
Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε 75 ημέρες (2μιση μήνες) από την υπογραφή της σχετικής
νομικής δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντίστοι χα παραδοτέα:

Παραδοτέα υπηρεσίας

Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:
Παραδοτέ
ο

Περιγραφή - τίτλος

Π.1

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (προμήθεια &
εγκατάσταση)

Π.2

Εξοπλισμός προβολής (προμήθεια & εγκατάσταση)

Π.3

Έκθεση (επιμέλεια & οργάνωση)

Π.4

Διαφημιστικό υλικό (παραγωγή)

Μήνας
Παράδοσης
Από 15η έως και
45η ημέρα
Από 15η ημέρα
έως και 75η ημέρα
Από 15η ημέρα
έως και 75η ημέρα
Από 60η ημέρα
έως και 75η ημέρα

1.4 Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας του εν λόγω υποέργου, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σε
ποσοστό 100%, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
τριάντα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (54.138,40 ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (24%), και θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.7135.0002 «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και
η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ. Τρίτσης)» έτους 2022.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Χρονική διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι α π ό τ η ν
η μ ε ρ ο μ η ν ί α υ π ο γ ρ α φ ή ς τ η ς κ α ι γ ι α ε κ α τ ό ( 1 0 0 ) η μ έ ρ ε ς ως
περιγράφεται ανωτέρω, ήτοι έως την 25η Ιουνίου 2022.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβαση
ισχύει ως έχει.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπέγραψε σε δύο (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Φανή – Άννα Μπαλατσού

Βασιλική Πετρή

Λεονάρδος Μορφωνιός

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων
παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 και το αίτημα του αναδόχου για την
παράταση της υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβασης
3) Το με αρ. 2823/15-06-2022 πρακτικό εξέτασης αιτήματος παράτασης &
τροποποίησης σύμβασης,
4) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2823/15-06-2022 Πρακτικού εξέτασης αιτήματος
παράτασης & τροποποίησης σύμβασης, της επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το
έτος 2022, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
β. Εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712)
σύμβασης ως ακολούθως:
1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας
Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε 75 ημέρες (2μιση μήνες) από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

Παραδοτέα υπηρεσίας

Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:
Παραδοτέο
Π.1

Περιγραφή - τίτλος
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (προμήθεια &
εγκατάσταση)

Π.2

Εξοπλισμός προβολής (προμήθεια & εγκατάσταση)

Π.3

Έκθεση (επιμέλεια & οργάνωση)

Π.4

Διαφημιστικό υλικό (παραγωγή)

Μήνας Παράδοσης
Από 15η έως και 45η
ημέρα
Από 15η ημέρα έως
και 75η ημέρα
Από 15η ημέρα έως
και 75η ημέρα
Από 60η ημέρα έως
και 75η ημέρα

1.4 Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας του εν λόγω υποέργου, που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σε ποσοστό 100%,
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα οχτώ ευρώ και
σαράντα λεπτών (54.138,40 ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 61.7135.0002 «Υπαίθρια έκθεση - Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας»
(προγρ. Τρίτσης)» έτους 2022.
Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο.
Χρονική διάρκεια: Το διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι α π ό τ η ν η μ ε ρ ο μ η ν ί α
υ π ο γ ρ α φ ή ς τ η ς κ α ι γ ι α ε κ α τ ό ( 1 0 0 ) η μ έ ρ ε ς ως περιγράφεται ανωτέρω, ήτοι
έως την 25η Ιουνίου 2022.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 1146/17.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010224712) σύμβαση ισχύει ως
έχει.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 108/2022
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Ελευθέριος Τζουβάρας

Τα μέλη

Καμίλης Θεόδωρος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Λουρής Αντώνιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

