
21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/27.06.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30, 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.  2998/23-06-2022 πρόσκληση,  που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Επιβεβαιώνεται η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 4
μέλη :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος         1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος  
2.  Καμίλης Θεόδωρος         2. Πατηνιώτη Μαρία
3.  Λουρής Αντώνιος            3. Γροσομανίδη Παρασκευή
4.  Δεμένεγας Νικόλαος                                           (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 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2998/23.06.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

Θέμα 1ο  : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπανών
διοργάνωσης  ημερίδας  με  θέμα  “Τα  νερά  της  Κέας”.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  2ο  : Έγκριση  κατεπείγουσας  απόφασης  δημάρχου  που  αφορά  στην  έγκριση  οδοιπορικών
δημάρχου για μετακίνηση στη Σύρο.    [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  3ο  : Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  10ης  αναμόρφωσης  του
προϋπολογισμού  εσόδων  και  δαπανών  οικονομικού  έτους  2022.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 4ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α.  «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ  ΣΥΝΟΔΩΝ  ΤΟΥΣ  ΕΡΓΩΝ»  [Εισηγητής  :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος].

Θέμα 5ο  : Έγκριση μελέτης για την πράξη “Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης και κατασκευή των
συνοδών τους έργων στο Δ. Κέας” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.
Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 6ο  : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για την υποστήριξη στην
ανάθεση,  διεύθυνση και επίβλεψη της πράξης “Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης και κατασκευή
των  συνοδών  τους  έργων  στο  Δ.  Κέας”.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής
Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα  7ο  : Αποδοχή  των  όρων  συμμετοχής  και  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Ε.Π  “Υποδομές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη”   με  τίτλο  «Έργα  Ύδρευσης  &  Εφαρμογή
Συστημάτων  Αφαλάτωσης  για  αντιμετώπιση  αναγκών  Συλλογής,  Μεταφοράς,  Αποθήκευσης,
Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού» (Α/Α ΟΠΣ 4840) [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

Θέμα 8ο  : Έγκριση μελέτης  εφαρμογής  της  “Προμήθειας  συστήματος  ελέγχου δικτύων ύδρευσης
Κέας” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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Θέμα 9ο : Έγκριση ή μη Εισήγησης Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
Δήμου  κατά  την  εκδίκαση  της  υπόθεσης  που  αφορά  την  αντιδικία  επί  του  ακινήτου  στο  οποίο
στεγάζεται  το τουριστικό γραφείο  του Δήμου Κέας  στην Κορησσία” [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Θέμα 10ο : Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας σε σχέση με την 
υπ΄αριθ. Ε2022/2085 δικογραφία. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Τζουβάρας Ελευθέριος] 

Θέμα 11ο : 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 12ο: 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 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού
&  ιστορίας».   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

Θέμα 13ο:  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγησης
προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την  κήρυξη  ως  άγονου  του  ανοικτού  –
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ
2022 -  2023”  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος] 
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Θέμα 1ο  : Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για τη κάλυψη δαπα-
νών διοργάνωσης ημερίδας με θέμα “Τα νερά της Κέας”.

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

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

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

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

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

Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», του  προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2022 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση,
απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης
για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.

Ο Δήμος Κέας και ο Σύλλογος Φίλων Κέας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τα νερά της Κέας»
την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στο Πνευματικό Κέντρο Στυλιανός Ρέστης, στην Κορησσία, με ώρα
έναρξης 11.00 π.μ.



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

Πρόκειται για μια ημερίδα με θέμα συζήτησης την ύδρευση και τις δυνατότητες διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων της Κέας προκειμένου να δρομολογήσουμε νέες ενέργειες αξιοποιώντας τις ήδη 
προγραμματισμένες από το Δήμο μας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα καλυφθούν από τον Δήμο Κέας, οι κάτωθι δαπάνες :

1) Προμήθεια κερασμάτων (8,5 κιλά σφολιατοειδή x 13,00 € / κιλό : 110,50 € (συμπ.ΦΠΑ13 %)

2) Προμήθεια  ροφημάτων  (καφέ  3,00  €/τμχ,  χυμό  3,5  €/τμχ,  έως  του  ποσού  των  300,00  €
(συμπ.ΦΠΑ)

3) Προμήθεια ειδών για το κέρασμα των συμμετεχόντων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ €

ΦΠΑ

1.     Πλαστικές μπουκάλες των 10 
λίτρων  (2 x 10 λίτρα)      

2 κιβώτια 5,30€ 10,60 1,38 (13%)

2.     Ποτήρι  νερού 4 δεσμίδες 1,20 4,80 1,15 (24%)

3.     Πιάτα φαγητού μιας χρήσεως 3 δεσμίδες 1,90 5,70 1,37 (24%)

4.        Πιρούνι  φαγητού 5  δεσμίδες 0,30 1,50 0,36 (24%)

5.     Χαρτοπετσέτες 1 τμχ 0,51 0,51 0,12 (24%)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 23,11

ΦΠΑ 13% 1,38

ΦΠΑ 24% 3,00

ΣΥΝΟΛΟ 27,49

Ο  προϋπολογισμός  των  ανωτέρω  δαπανών  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  437,99 ευρώ
(συμπ.ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών»,  του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2022. 

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής καλούνται να αποφασίσουν σχετικά.

Η οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη της :

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

Εγκρίνει τη δαπάνη και εξειδικεύει πίστωση συνολικού ποσού  437,99  ευρώ (συμπ.ΦΠΑ)  στον
Κ.Α. 00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσι-
κών προσώπων και αντιπροσωπειών», του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου
Κέας, που αφορά στην  κάλυψη δαπανών για τη διοργάνωση  ημερίδας με θέμα «Τα νερά της
Κέας»  την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στο Πνευματικό Κέντρο Στυλιανός Ρέστης, στην Κορησσία,
με ώρα έναρξης 11.00 π.μ.

Το θέμα συζήτησης αφορά στην ύδρευση και τις δυνατότητες διαχείρισης των υδάτινων πόρων
της Κέας προκειμένου να δρομολογήσουμε νέες ενέργειες αξιοποιώντας τις ήδη προγραμματι-
σμένες από το Δήμο μας.

1) Προμήθεια κερασμάτων (8,5 κιλά σφολιατοειδή x 13,00 € / κιλό : 110,50 € (συμπ.ΦΠΑ13 %)

2) Προμήθεια  ροφημάτων  (καφέ  3,00  €/τμχ,  χυμό  3,5  €/τμχ,  έως  του  ποσού  των  300,00  €
(συμπ.ΦΠΑ)

3) Προμήθεια ειδών για το κέρασμα των συμμετεχόντων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ €

ΦΠΑ

1.     Πλαστικές μπουκάλες των 10 
λίτρων  (2 x 10 λίτρα)      

2 κιβώτια 5,30€ 10,60 1,38 (13%)

2.     Ποτήρι  νερού 4 δεσμίδες 1,20 4,80 1,15 (24%)

3.     Πιάτα φαγητού μιας χρήσεως 3 δεσμίδες 1,90 5,70 1,37 (24%)

4.        Πιρούνι  φαγητού 5  δεσμίδες 0,30 1,50 0,36 (24%)

5.     Χαρτοπετσέτες 1 τμχ 0,51 0,51 0,12 (24%)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 23,11

ΦΠΑ 13% 1,38

ΦΠΑ 24% 3,00

ΣΥΝΟΛΟ 27,49

Ο  προϋπολογισμός  των  ανωτέρω  δαπανών  ανέρχεται  στο  συνολικό  ποσό  των  437,99 ευρώ
(συμπ.ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00.6433.0001 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών»,  του  προϋπολογισμού
εξόδων οικ.έτους 2022. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 109/2022
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Θέμα 2ο
 
: Έγκριση κατεπείγουσας απόφασης δημάρχου που αφορά στην έγκριση οδοιπορικών

δημάρχου για μετακίνηση στη Σύρο. 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ανέφερε τα εξής:

Η  Δήμαρχος  με  την  υπ΄αριθμ.  355/20-06-2022 (ΑΔΑ:  Ρ7Χ4ΩΕΔ-9Η1)  απόφασή  της  και

έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) με
τίτλο“Αρμοδιότητες του Δημάρχου” και ειδικά την παράγραφο στην οποία αναφέρεται ότι:
“Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των
δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής”
2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με
τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
3) Το γεγονός ότι στις 17/06/2022 εστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έγγραφο από
τον αν. Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει ο Δήμος μας να ορίσει τα
έργα και τις μελέτες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, εν όψη της εφαρμογή τους άρθρου
της παρ. 5 του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν4842/2021 
4) Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 00.6421 “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών”.
5) το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ενέκρινε : 

2.Την κατεπείγουσα μετακίνηση της Δημάρχου Κέας, Ειρήνης Βελισσαροπούλου από τη Δευτέρα
20/06/2022  έως  και  τη  Πέμπτη  23/06/2022,  στη  Σύρο,   για  τη   συνάντηση  με  τον
Αντιπεριφερειάρχη με θέμα τα έργα και τις μελέτες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν εν όψη της
εφαρμογή τους άρθρου της παρ. 5 του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν4842/2021 

3.Τη δέσμευση ποσού 390,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421  με τίτλο  “Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου
Κέας.

4.Την υποβολή της εν λόγω κατεπείγουσας απόφασης απευθείας ανάθεσης προς έγκριση από την
Οικονομική Επιτροπή κατά τη πρώτη συνεδρίαση.
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Λαμβανομένου υπόψη τα ανωτέρω υποβάλλω προς έγκριση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής

την ανωτέρω απόφαση όπως ορίζει ο νόμος.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (φεκ 133/19-07-2018, τεύχος Α΄) με

τίτλο “Διατάκτης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού”
3. Το γεγονός ότι στις 17/06/2022 εστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έγγραφο από 

τον αν. Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κυκλάδων, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει ο Δήμος μας να ορίσει τα έργα και τις 
μελέτες που θα πρέπει να ολοκληρωθούν, εν όψη της εφαρμογή τους άρθρου της παρ. 5 
του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν4842/2021 

4. Την υπ΄αριθμ. 355/20-06-2022 (ΑΔΑ: Ρ7Χ4ΩΕΔ-9Η1) απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  υπ΄  αριθμ.  355/20-06-2022 (ΑΔΑ:  Ρ7Χ4ΩΕΔ-9Η1)  απόφαση  Δημάρχου,  με  θέμα

“Κατεπείγουσα  μετακίνηση  Δημάρχου  Κέας  στη  Σύρο,  για  τη  συνάντηση  της  με  το

Αντιπεριφερειάρχη Ν.  Αιγαίου με  θέμα την  εκτέλεση έργων και  μελετών”,  από τη  Δευτέρα

20/06/2022 έως και τη Πέμπτη 23/06/2022 .

Η δέσμευση ποσού 390,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6421  με τίτλο  “Οδοιπορικά έξοδα και

αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2022 του Δήμου

Κέας έγινε με απόφαση του διατάκτη.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 110/2022
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ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 10 ης

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

      
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 3ο 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:

Έσοδα ΟΜΑΔΑΣ Ι

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

Διαμόρφωση

0441.0001
Έσοδα από το τέλος ακίνητης

περιουσίας Ηλεκτροδοτούμενων
(αρθ 24 Ν 2130/93)

32.000,00 -3.700,00 28.300,00

0441.0003
Έσοδα από τέλος ακίνητης

περιουσίας Μη
Ηλεκτροδοτούμενα

5.000,00 -2.000,00 3.000,00

1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών 27.000,00 -2.200,00 24.800,00

1513.0001
Έσοδα από πρόστιμα για

παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων

13.000,00 -3.000,00 10.000,00

1694.0001
Έσοδα των δήμων απο την

παραχώρηση της απλής χρήσης
αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους

27.000,00 -3.000,00 24.000,00

2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος
ακίνητης περιουσίας 8.000,00 5.000,00 13.000,00

2118.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων
εσόδων εστιατορίων κτλ (ΠΟΕ)

4.500,00 1.000,00 5.500,00

2119.0005
Ειδικό τέλος λατομικών

προϊόντων (ΠΟΕ)
1.000,00 5.000,00 6.000,00

2119.0006 Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ) 0,00 500,00 500,00

2119.0021 Τέλος χρήσης διαφημιστικών
πινακίδων (ΠΟΕ)

0,00 2.400,00 2.400,00

117.500,00 0,00 117.500,00

Η ανωτέρω τακτοποίηση των κωδικών εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν επηρεάζει το ανώτατο όριο των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων.
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Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας

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

Διαμόρφωση

20.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

53.076,00 -35.576,00 17.500,00

20.6041.0001
Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ

καθαριότητας 40.170,00 35.000,00 75.170,00

20.6041.0002 Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ
ηλεκτρολόγου

8.143,00 576,00 8.719,00

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 14.880,00 -9.880,00 5.000,00

20.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
καθαριότητας 11.700,00 9.670,00 21.370,00

20.6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού ηλεκτρολόγου 2.295,00 210,00 2.505,00

130.264,00 0,00 130.264,00

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Με την υπ΄αριθμ 10725/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ)  απόφαση του ΥΠΕΣ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης 
Τρίτσης η πράξη «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας». Το ΔΣ Κέας με την υπ΄αριθμ 43/2022 
(ΑΔΑ: Ω280ΩΕΔ-ΣΩΠ) απόφασή του αποδέχθηκε τους  όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης δανείου από το ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3771/14-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΖ25469ΗΗ7-9Α0)
εγκρίνει την χορήγηση επενδυτικού δανείου για την πράξη.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση

3123.0003 Βελτίωση βατότητας αγροτικής
οδοποιίας (προγρ. Αντ. Τρίτσης) 0,00 1.273.939,73 1.273.939,73

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

64.6737.0002

Προγραμματική σύμβαση για την
πράξη «Οριζόντιες επικουρικές
δράσεις» του έργου Βελτίωση

βατότητας αγροτικής οδοποιίας
(Αντ. Τρίτσης)

0,00 37.653,40 37.653,40

64.7333.0001
Βελτίωση βατότητας αγροτικής

οδοποιίας νήσου Κέας (Αντ.
Τρίτσης)

0,00 1.255.113,03 1.255.113,03

0,00 1.292.766,43 1.292.766,43
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Η διαφορά του εξόδου ποσού 18.826,70€ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και συγκεκριμένα από την μείωση 
του ΚΑΕ 25.7412.0018 που θα παρουσιαστεί παρακάτω.

Τεχνικό Πρόγραμμα

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Εγκεκριμένος

Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση

30.7323.0016 Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
έτους 2021 45.000,00 -45.000,00 0,00

30.7323.0017
Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

έτους 2022 5.000,00 45.000,00 50.000,00

30.7333.0042 Βελτίωση βατότητας οδοποιίας
έτους 2021

45.000,00 -45.000,00 0,00

30.7333.0043 Βελτίωση βατότητας οδοποιίας
έτους 2022 5.000,00 45.000,00 50.000,00

63.6142.0001 Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ (Αντ. Τρίτσης
- ύδρευση Ποισσών) 0,00 37.445,52 37.445,52

63.6718.0001

Αυτεπιστασία αρχαιολογίας για
το έργο «Κατασκευή νέου

δικτύου ύδρευσης Ποισσών»
(Αντώνης Τρίτσης)

50.000,00 -37.445,52 12.554,48

25.7412.0018

Μελέτη έργων εξωτερικού
υδραγωγείου και βελτίωσης του
συστήματος υδροδότησης της

ευρύτερης περιοχής Κορησσίας -
Οτζιά

60.000,00 -18.826,70 41.173,30

210.000,00 -18.826,70 191.173,30

Το ποσό των 18.826,70€ μεταφέρεται στο αποθεματικό και από εκεί στον ΚΑΕ 64.6737.0002.

ΚΑΠ Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων

Με τις αποφάσεις Ιανουαρίου και Μαΐου 2022 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0 και 92ΨΚ46ΜΤΛ6-Ε1Ω) αποδόθηκε 
στον Δήμου Κέας ποσό 10.420,00€ αντί του 10.370,00€ που είχε προϋπολογιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης 
π/υ 2022. 
Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ εσόδων και δαπανών για να εγγράψουμε την αύξηση αυτή των 200,00€ που αφορά και 
στις τέσσερις κατανομές του έτους.

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

Διαμόρφωση

4311.0001

ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των

σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης (άρθρο

55,ν.1946/1991)

46.690,00 200,00 46.890,00

00.6711.0005 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 55.390,00 200,00 55.590,00
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Λοιπές Δαπάνες

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

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6312.0001 Λοιποί φόροι 25.500,00 -9.000,00 16.500,00

00.6495.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 738,00 2.738,00

00.6726.0001 Δικαίωμα Ο.Τ.Α. από Τ.Α.Π. 7.000,00 -1.000,00 6.000,00

10.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

20.800,00 -2.500,00 18.300,00

10.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού 0,00 6.558,00 6.558,00

10.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, Πλατειών και

κοινοχρήστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

17.000,00 4.204,00 21.204,00

15.6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για
φωτισμό οδών, Πλατειών και

κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας

6.000,00 -1.500,00 4.500,00

15.6262.0006 Επισκευή και συντήρηση
παιδικών χαρών 0,00 24.497,00 24.497,00

15.6473.0003
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
πρόνοιας

5.797,00 -5.797,00 0,00

15.6473.0007
Έξοδα οργάνωσης εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων και
δραστηριοτήτων υγείας (dan.jul)

6.200,00 -6.200,00 0,00

30.6011

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΜΟΝΙΜΩΝ)

38.500,00 -3.250,00 35.250,00

30.6021

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα ΙΔΑΧ)

28.272,00 -5.500,00 22.772,00

30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων
με σύμβαση αορίστου χρόνου 7.150,00 -1.250,00 5.900,00

35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.200,00 -150,00 1.050,00

35.6692
Προμήθεια σπόρων, φυτών,

δενδρυλλίων και έτοιμου
χλοοτάπητα

500,00 150,00 650,00

165.919,00 0,00 165.919,00

Από την ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

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
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Νικ.Δεμένεγας ψηφίζει ΠΑΡΩΝ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  10ης 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 : 111/2022
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Θέμα 4ο : Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Κέας» και
του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ».

         O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Με την υπ’αρίθμ.  202/2021 απόφασή της η οικονομική επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ
ΑΕ», για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ» και εξουσιοδότησε τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως
υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε στις  26/11/2021 με αρ. πρωτ.
5663/2021 (ΑΔΑ 6ΙΔΠΩΕΔ-ΑΞ0). 

Στις 13/5/2022 συνεδρίασε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω Προγραμματικής
Σύμβασης με θέμα την παράταση ισχύος του Σταδίου Β’ και κατά συνέπεια της υπ’αριθμ. πρωτ.
5663/26-11-2021 Προγραμματικής Σύμβασης έως τις 26/07/2022 για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ»

Παρατίθεται απόσπασμα της εν λόγω απόφασης της  Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης :
«Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ «ΕΥΔΗ-

ΜΟΣ Α.Ε.» στις 26/11/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 5663 έχει ως αντικείμενο την Ωρίμανση Τεχνι -
κών Μελετών με σκοπό την ενίσχυση της υδροδότησης στις περιοχές Κούνδουρος και Οτζιά για την
κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών τους.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, το Στάδιο B’ της  Προγραμματικής Σύμβασης ίσχυε έως και έξι
(6) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 26/05/2022. Καθώς όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι απαιτούμενες εργασίες λόγω τεχνικών δυσκολιών για τη χωροθέτηση των μονάδων αφα-
λάτωσης καθώς και λόγω παράτασης του χρηματοδοτικού προγράμματος στο οποίο θα ενταχθούν
οι μελέτες προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, ζητείται
παράταση των Σταδίου Β’ και κατά συνέπεια της Προγραμματικής Σύμβασης άνευ τροποποίησης
του φυσικού και οικονομικού της αντικειμένου κατά δύο (2) μήνες έως και τις 26/07/2022».

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την εν λόγω Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμ-
βασης και να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές δια-
τάξεις, το σχέδιο της σύμβασης και την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Τροποποίηση της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Κέας»  και του
Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ» για την πράξη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ» ως κάτωθι, και εξου-
σιοδοτεί τη Δήμαρχο για την υπογραφή της.
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ΣΧΕΔΙΟ

Μεταξύ

του ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

Και

του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»

για την υλοποίηση της πράξης :«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.11.2021
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(των άρθρων 12 του Ν.4412/2016, 100 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει, και του Ν.4674/2020 )

ΚΕΑ …./…../ 2022
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Στην Αθήνα σήμερα …./…../2022, ημέρα …….. οι  παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. O Δήμος  Κέας  (Ο.Τ.Α.  A΄  βαθμού),  που  εδρεύει  στην  Κέα  και  εκπροσωπείται   νόμιμα  από τη
Δήμαρχο , Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 

2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» (με αριθμό ΓΕΜΗ 155877103000, ο οποίος
εδρεύει  στη  Λεωφ.  Μαραθώνος,  Θέση  «Οινοποιείο»,  Πικέρμι,  Τ.Κ.  19009  και   εκπροσωπείται
νόμιμα από την Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τατούλη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 02Β/
19-11-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Έχοντας υπόψη: 

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

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
2.Του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138
Α΄/16.6.2011), όπως τροποποιήθηκε από εκείνες του άρθρου 57 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄/17-04-2021). 
3.Του Ν.4336/2015, Κεφάλαιο Β’ – Μετακινήσεις Εσωτερικού, Υποπαράγραφος Δ.9 Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.Του  Ν.4354/2015  «  Διαχείριση  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015) και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. 
5.Των  άρθρων  11  και  12  του  Ν.4412/2016  –  ΦΕΚ  147  Α΄/8-08-  2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
6.Του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο
επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας
Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  και  άλλες  διατάξεις»  και  συγκεκριμένα  του  Άρθρου  40  περί  αρμοδιοτήτων  Οικονομικής
Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού. 
7.Του Νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄ /11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 
8.Τη  με αριθμό. 61190/12.10.2018 (ΦΕΚ 5015/B’/12.11.2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αιγαίου  με  τίτλο:  «Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Κέας» (αρ. αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κέας: 109 & 182/2018). 
9.Το υπ’ αριθμ. 5015/B’/12.11.2018 ΦΕΚ που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κέας. 
10.Την  αριθ.  πρωτ.  32287/32/1-11-1999  εγκύκλιο  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  για  την  σύνταξη  προγραμματικών
συμβάσεων. 
11.Τη με  αριθ.  πρωτ.  37260/16-6-2020 Εγκύκλιο 200 του Υπουργείου  Εσωτερικών,  με θέμα  «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’
104)».
12.Την υπ’ αριθμ. 421/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. Το υπ. αρ. πρωτ. 5318/9-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος Δήμου Κέας, σύμφωνα με το οποίο δε δύναται να εκπονήσει τις μελέτες των εν
λόγω έργων.  

2. To  υπ.  αρ.  πρωτ.  5323/9-11-2021 έγγραφο  του  Δημάρχου  Κέας  προς  τον  Αναπτυξιακό
Οργανισμό για την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας για τα παρόντα έργα και την πρόθεση
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης. 

3. Το υπ’ αριθμ. 213/9-11-2021 έγγραφο του ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. προς τον Δήμο Κέας για την
αποδοχή της συνεργασίας.

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

5. Το με αριθμό 2882 ID εγγραφής της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/ Ανα-
θετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύ-
γειας 100061718.

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

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

8. Το  υπ’ αριθμ.  04/28-09-2020 πρακτικό  του  Δ.Σ.  του  ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α.,  με  το  οποίο
εγκρίθηκε η σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου
Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως ο νόμος προβλέπει. 

9. Την υπ. αριθμ.  02Β/19-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΥΔΗΜΟΥ Α.Ε.Ο.Τ.Α. με την οποία
εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  παρούσας  και  ορίστηκε  εκπρόσωπος  του  στην  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης

10. Την υπ. αριθμ. 202/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης. 

11. Την  υπ.  Αριθμ.  647/2021  (ΑΔΑ Ψ4ΣΚΩΕΔ-7ΙΛ)  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  Δήμου
Κέας.  

12. Το γεγονός ότι η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Οι-
κονομικών και Προμηθειών και έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα, αποφαινόμενα όργανα και
επιτροπές.

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

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

15. Την υπ’ αρ. ……………………..-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας
με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 26/11/2021 υπογραφείσας Προγραμματικής
Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Δήμαρχος του Δήμου Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου για
την υπογραφή αυτής

16. Την υπ’ αρ.  ……………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.» με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 26/11/2021 υπογραφείσας Προ-
γραμματικής Σύμβασης. και εξουσιοδοτείται η Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής Παρασκευή Τα-
τούλη για την υπογραφή αυτής

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

26/11/2021 Προγραμματικής Σύμβασης ως ακολούθως:

Αντικατάσταση του άρθρου 7 της από 24/11/2021 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης ως εξής:
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ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης παρατείνεται κατά δύο (02) μήνες, ήτοι έως 26/07/2022, 
με δικαίωμα παράτασης με συμφωνία των συμβαλλομένων κατόπιν απόφασης της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης.

Παράταση  της  χρονικής  διάρκειας  της  προγραμματικής  σύμβασης  επιτρέπεται  με  έγγραφη
συμφωνία  των  συμβαλλομένων,  κατόπιν  ειδικώς  αιτιολογημένης  εισήγησης  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Στρατηγικός Σχεδιασμός παρεμβάσεων

 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Στόχοι & Προτεραιότητες 
 Τοπογραφική μελέτη (μελέτη αποτύπωσης)
 Υδραυλική μελέτη
 Η/Μ μελέτη
 Περιβαλλοντική Μελέτη

ΣΤΑΔΙΟ Β’: 

1. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ
2. Σύνταξη και υποβολή φακέλου χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων ανά στάδιο έχει ως κάτωθι:

 Α΄ Στάδιο: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της  από 26.11.2021 αρχικώς υπο-
γραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης

 Β΄ Στάδιο: Από δύο (2) έως έξι (7) μήνες  από την υπογραφή της από 26.11.2021
αρχικώς υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 26.11.2021 αρχικώς υπογραφείσας

Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Κέας  και  του Αναπτυξιακού  Οργανισμού  ΟΤΑ

«ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.»

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

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

           

Η Δήμαρχος Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου                           Παρασκευή Τατούλη

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 112/2022



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

Θέμα 5ο : Έγκριση μελέτης για την πράξη “Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης και κατασκευή των 
συνοδών τους έργων στο Δ. Κέας”.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθ. 202/2021 απόφασή μας εγκρίναμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΕΥΔΗΜΟΣ ΑΕ»,  για την εκπόνηση της “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ”
που αφορά στις κάτωθι τεχνικές μελέτες ωρίμανσης:

• Τοπογραφική  μελέτη  αποτύπωσης  των  υπό  μελέτη  περιοχών  για  τη  δημιουργία
τοπογραφικών υποβάθρων (περιλαμβάνεται μελέτη κτηματολογίου)

• Υδραυλική μελέτη για τους αγωγούς μεταφοράς νερού και τους αγωγούς διάθεσης της
άλμης

• Ηλεκτρομηχανολογική  μελέτη  για  τα  αντλιοστάσια  μεταφοράς  νερού  και  τις  μονάδες
αφαλάτωσης

• Περιβαλλοντική μελέτη για τη λήψη των περιβαλλοντικών όρων του έργου
• Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ/ΦΑΥ, 

με την υποχρέωση της ΕΥΔΗΜΟΣ της σύνταξης και υποβολής φακέλου χρηματοδότησης σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. μας διαβίβασε με το υπ΄αριθ.πρωτ. 11/2022 έγγραφό της, τη
“ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΩΝ” θεωρημένη αρμοδίως.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, τον 3852/2010, στις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής είναι και :

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την έγκριση και παραλαβή της εν λόγω μελέτης.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την συνημμένη μελέτη, να
αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  και  παραλαμβάνει  τη  “ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ”.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 113/2022



Θέμα 6ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., για την
υποστήριξη  στην  ανάθεση,  διεύθυνση  και  επίβλεψη  της  πράξης  “Προμήθεια
μονάδων αφαλάτωσης  και  κατασκευή  των  συνοδών τους  έργων στο  Δ.  Κέας”.
[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

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

Σύμφωνα, όμως, με τον Ν. 4735/2020 άρθρο 40 παρ. 1 περ. ζ’, που τροποποιεί το
ανωτέρω άρθρο, η Οικονομική Επιτροπή  «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για
τις  συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού,  πλην  των  περιπτώσεων  απευθείας  ανάθεσης  που  υπάγονται  στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.».

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

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

Δεδομένου ότι το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δή-
μου Κέας, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια, είναι απαραίτητη η σύναψη
Προγραμματικής σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο-



διοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την υποστήριξη του Δήμου Κέας στην ανάδειξη ανα-
δόχων με την πλέον πρόσφορη και νόμιμη διαδικασία και την εν συνεχεία ανάθεση
των δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης της πράξης “Προμήθεια μονάδων αφαλάτω-
σης και κατασκευή των συνοδών τους έργων στο Δ. Κέας”, στο πλαίσιo της υποβολής
πρότασης στην υπ΄αριθμ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4498/05-05-2021 πρόσκλησης του
Υπουργείου  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  με  Α/Α ΟΠΣ  ΕΣΠΑ 4840
(ΑΔΑ: ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ), με τίτλο “Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων
αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής,  μεταφοράς,  αποθήκευσης,  επε-
ξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού”

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης και κατασκευή
των συνοδών τους έργων στο Δ. Κέας», αφορά σε :
(Α) Ένα έργο στην περιοχή του Κούνδουρου που θα περιλαμβάνει:

• προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης
θαλασσινού  νερού,  συνολικής  δυναμικότητας  1.200  m3/  ημέρα,  σε
οικόπεδο στην περιοχή ‘’Καμπί’’

• προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος, στο οικόπεδο
όπου  θα  εγκατασταθούν  οι  μονάδες  αφαλάτωσης  για  τη  μεταφορά
πόσιμου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης έως τη νέα δεξαμενή του
Κούνδουρου

• κατασκευή  τεχνικού  έργου  υδροληψίας  για  την  τροφοδοσία  των
μονάδων αφαλάτωσης

• κατασκευή τεχνικού έργου διάθεσης της άλμης
• κατασκευή βαρυτικού αγωγού διάθεσης της άλμης (μήκους περίπου 1

χλμ),  ο  οποίος  θα  διέρχεται  από  το  υφιστάμενο  επαρχιακό  οδικό
δίκτυο

• κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού στην περιοχή
του Κούνδουρου, χωρητικότητας 500 m3

• κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού (μήκους
περίπου  6  χλμ)  από  τη  μονάδα  αφαλάτωσης  έως  τη  δεξαμενή  του
Κούνδουρου,  ο  οποίος  θα  διέρχεται  από  το  υφιστάμενο  επαρχιακό
οδικό δίκτυο

• κατασκευή  βαρυτικού  αγωγού  μεταφοράς  πόσιμου  νερού  (μήκους
περίπου 10 χλμ) από τη νέα δεξαμενή του Κούνδουρου έως το νότιο
τμήμα  του  νησιού,  ο  οποίος  θα  διέρχεται  από  το  υφιστάμενο
επαρχιακό οδικό δίκτυο

(Β) Ένα έργο στην περιοχή Οτζιά που θα περιλαμβάνει:

 προμήθεια  και  εγκατάσταση  δύο  (2)  φορητών  μονάδων
αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού,  συνολικής  δυναμικότητας  1.200
m3/ ημέρα, σε οικόπεδο στην περιοχή του Οτζιά

 προμήθεια  και  εγκατάσταση  αντλητικού  συγκροτήματος,  στο
οικόπεδο όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες αφαλάτωσης για τη
μεταφορά πόσιμου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης έως τη νέα
δεξαμενή του Οτζιά



 κατασκευή  τεχνικού  έργου  υδροληψίας  για  την  τροφοδοσία  των
μονάδων αφαλάτωσης

 κατασκευή τεχνικού έργου διάθεσης της άλμης
 κατασκευή βαρυτικού αγωγού διάθεσης της άλμης (μήκους περίπου

0,6 χλμ)
 κατασκευή  νέας  δεξαμενής  αποθήκευσης  πόσιμου  νερού  στην

περιοχή του Οτζιά, χωρητικότητας 500 m3
 κατασκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  μεταφοράς  πόσιμου  νερού

(μήκους περίπου 6 χλμ) από τη μονάδα αφαλάτωσης έως τη νέα
δεξαμενή  του  Οτζιά,  ο  οποίος  θα  διέρχεται  από  το  υφιστάμενο
επαρχιακό οδικό δίκτυο

 κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού (μήκους
περίπου  1,5  χλμ)  από  τη  νέα  δεξαμενή  του  Οτζιά  έως  την
υφιστάμενη  δεξαμενή  του  Οτζιά,  ο  οποίος  θα  διέρχεται  από  το
υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Αναλυτικότερα αφορά σε 

Η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.:  αναλαμβάνει  καθήκοντα  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και Επίβλεψης των έργων. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:

 Στο  πλαίσιο  της  δημοπράτησης  του  αντικειμένου  του  Έργου  ελέγχει  και
επισημαίνει  τυχόν  απαιτούμενες  αλλαγές  και  επικαιροποίηση  των  ως  άνω
μελετών και τευχών δημοπράτησης.

 Διεκπεραιώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχων
με  ανοικτούς  ηλεκτρονικούς  διαγωνισμούς  ή  με  οποιοδήποτε  άλλο νόμιμο
τρόπο , για την υλοποίηση του εν θέματι έργου,

 Διαθέτει  το  απαραίτητο  κατάλληλο  προσωπικό  για  την  στελέχωση  των
γνωμοδοτικών  συλλογικών  οργάνων  του  άρθρου  221  του  ν.4412/2016,  ως
ισχύει, που συγκροτεί ο Δήμος Κέας ως Αναθέτουσα Αρχή 

 Διεκπεραιώνει  την  διαδικασία  επιλογής  των  μηχανικών  του  ηλεκτρονικού
μητρώου της που θα συμμετάσχουν στην επίβλεψη του Έργου σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία,

 Συμμετέχει με εκπρόσωπό της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,
στην επιλογή μηχανικών από το ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών που η ίδια
τηρεί. 

 Διευθύνει και επιβλέπει το έργο του προοιμίου, με προσωπικό της Τεχνικής
της Υπηρεσίας και με μηχανικούς από το ανωτέρω Μητρώο Μηχανικών.

 Εποπτεύει  την  ορθή  εκτέλεση  των  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  των
μηχανικών  του  μητρώου  και  λαμβάνει  τα  δέοντα  μέτρα  σε  περίπτωση  μη
συμμόρφωσης των συμβαλλομένων επιβλεπόντων με τις  υποχρεώσεις  τους
που απορρέουν από αυτές.

 Συμμετέχει στις επιτροπές παραλαβής του έργου

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα στα πλαίσια της παρούσας είναι:

i. Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κέας.
ii. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.



iii. Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. 

Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση
ως παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να
ορίσει έναν (1) εκπροσώπο του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Σύμβασης και δύο (2) εκπροσώπους του Δή-
μου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολού-
θησης της Σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ει-
σηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, Δήμαρχο Κέας ως Πρόεδρο, με ανα-
πληρωτή τον κ. Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει  τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ και  της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),
για την υποστήριξη του Δήμου Κέας στην ανάδειξη αναδόχων με την πλέον πρόσφορη
και  νόμιμη  διαδικασία  και  την  εν  συνεχεία  ανάθεση  των  δημοσίων  συμβάσεων
υλοποίησης της  πράξης “Προμήθεια  μονάδων  αφαλάτωσης  και  κατασκευή  των
συνοδών τους έργων στο Δ. Κέας”, στο πλαίσιo της υποβολής πρότασης στην υπ΄αριθμ
ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  4498/05-05-2021  πρόσκλησης  του  Υπουργείου  Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4840 (ΑΔΑ: ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ),
με τίτλο “Έργα ύδρευσης και εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση
αναγκών  συλλογής,  μεταφοράς,  αποθήκευσης,  επεξεργασίας  και  διανομής  πόσιμου
νέρου”

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

3.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προγραμ-
ματική σύμβαση.



ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΜΟΝΆΔΩΝ ΑΦΑΛΆΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΏΝ ΤΟΥΣ

ΈΡΓΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΚΈΑΣ 

Στην  Αθήνα  σήμερα ……………../2022,  ημέρα  …………………..,  οι ακόλουθοι
συμβαλλόμενοι: 

Ο Δήμος Κέας, που εδρεύει στην νήσο Κέας, κι εκπροσωπείται κατά το νόμο από την Δήμαρχο
αυτού Ειρήνη Βελισσαροπούλου, (σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 εδ. στ του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α) και 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),  που εδρεύει
στην Αθήνα,  στην οδό Μυλλέρου 73 – 77 κι  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο  Σπυρίδωνα  Σπυρίδωνα  δυνάμει  της  με  αριθμ,  621/02.07.2021  απόφασης  του
Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη:

1) την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις:
 του  ν.  3852/2010  (87Α'),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  ΑυτοΔιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 72 και
100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 3463/2006 (114Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων  και Κοινοτήτων», ιδίως του
άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 4412/2016 (147΄), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 3, 12
και 44, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του  ν.  4700/2020  (127Α’)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 324.

 του  ν.  4270/14  (143Α’) «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 το με αριθμό ΦΕΚ 1241/9.5.1985 περί συστάσεως και  καταχώρησης στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και το με αριθμό 621/02.07.2021 Πρακτικό

του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα,

 του  Ν.  4674/2020  (53Α)  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

και άλλες διατάξεις», ως ισχύει

 την  αριθμ.  απόφαση   137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018/  Υπουργείο  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 5968Β)

 τον ν. 4490/20 (104 α), ιδίως του άρθρου 21, ως ισχύει
 το  κανονιστικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  ηλεκτρονικού  μητρώου  μηχανικών  της

Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  που  εγκρίθηκε  με  την  595/11-6-2020  απόφαση  του  Δ.Σ.  της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

2)  την με αριθμ. πρωτ. 5714/30.11.2021 (Δήμου Κέας) και 15406/06.12.2021 (Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε.) εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Κέας για σύναψη προγραμματικής σύμβασης,



στην οποία βεβαιώνεται ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για την δημοπράτηση
και την υλοποίηση του έργου του προοιμίου και για το λόγο αυτό ζητά την συνδρομή της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίησή του

3) Την με Α.Π. ……………. βεβαίωση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Κέας  ότι  η  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  δεν  διαθέτει  τεχνική  επάρκεια  για  την
δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου του προοιμίου

4) Την  με  Α.Π…………….  βεβαίωση  του  προϊσταμένου  του  προϊσταμένου  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  ότι  διαθέτει  την  απαιτούμενη  τεχνική  επάρκεια  για  τη
δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου του προοιμίου

5) Την υπ΄ αριθμ. …………./2022 απόφαση ένταξης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής
6) Την με αριθμ. ……………/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κέας για την

έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.
7) Την υπ΄αριθμ…………./2022 απόφαση της αρμόδιας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί

της νομιμότητάς της ως άνω απόφασης της οικονομικής επιτροπής
8) Την με αριθμ. ……………/2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

για  την  έγκριση  του  σχεδίου  Προγραμματικής  Σύμβασης  και  την  εξουσιοδότηση
υπογραφής της.

9) Την υπ΄ αριθμ. ……………απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου για τα λειτουργικά
έξοδα της παρούσης.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συμφωνίας των συμβαλλομένων
μερών και προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της. 

Ο  Δήμος  Κέας,  προτίθεται  να  καταθέσει  αίτηση  για  χρηματοδότηση  του  έργου  με  τίτλο
«Προμήθεια Μονάδων Αφαλάτωσης και Κατασκευής των συνοδών τους Έργων» στο πλαίσιο
της πρόσκλησης «Έργα Ύδρευσης & Εφαρμογή Συστημάτων Αφαλάτωσης για αντιμετώπιση
αναγκών  Συλλογής,  Μεταφοράς,  Αποθήκευσης,  Επεξεργασίας  και  Διανομής  πόσιμου
νερού, 14.30.1.2, Α/Α ΟΠΣ 4840» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Προς  τούτο  ,  ο  Δήμος  έχει  εκπονήσει  την  αντίστοιχη  μελέτη  και  την  σύνταξη  τευχών
δημοπράτησης για την υποβολή του φακέλου  προς χρηματοδότηση. 

      

Ο  Δήμος  Κέας  δεν  διαθέτει  το  απαραίτητο  προσωπικό  για  να  προβεί  στις  διαδικασίες
δημοπράτησης, ανάθεσης, εποπτείας, επίβλεψης της κατασκευής και παραλαβής των έργων
και των προμηθειών του, το οποίο  να διαθέτει και τεχνική επάρκεια για την άρτια υλοποίηση
αυτών

Για το λόγο αυτό έχει  απευθυνθεί  στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  η οποία διαθέτει  την απαιτούμενη
στελέχωση Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και  την δυνατότητα χρησιμοποίησης του τηρουμένου
από αυτήν μητρώου και είναι σε θέση να υλοποιήσει το παραπάνω έργο 

Κατόπιν αυτών, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του ν.3852/2010 όπως ισχύει, στην σύναψη της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης, με
την οποία προσδιορίζουν τα όσα απαιτεί ο Νόμος για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

                                                          ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης,   αποτελεί  η  ανάθεση  προς  την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το ως άνω αναφερόμενο στο προοίμιο έργο:

 της αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας για υποστήριξη του Δήμου Κέας στην ανάδειξη
αναδόχων με την πλέον πρόσφορη και νόμιμη διαδικασία και την εν συνεχεία ανάθεση
των δημοσίων συμβάσεων υλοποίησης του έργου του προοιμίου 

 της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επίβλεψης για την υλοποίηση και
παραλαβή του έργου



Για την τεχνική υποστήριξη από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιηθεί το προσωπικό της
Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  συνεπικουρούμενο από μηχανικούς του μητρώου
που η ίδια διατηρεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4690/2020. 

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής είναι η έντεχνη και σύμφωνη με το νόμο υλοποίηση
του παραπάνω  έργου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το Δήμο Κέας.

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης τα συμβαλλόμενα
μέρη  αναλαμβάνουν  τις  ακόλουθες  υποχρεώσεις  και  έχουν  τα  κατωτέρω  αναφερόμενα
δικαιώματα :

Ο Δήμος: Είναι ο Κύριος και η Αναθέτουσα Αρχή του αναφερόμενου στο προοίμιο έργου. Στο
πλαίσιο αυτό ο Δήμος:

 Λαμβάνει  όλες  τις  εκ  του  νόμου  απαιτούμενες  αποφάσεις  για  την  έκδοση  των
αναγκαίων αδειοδοτήσεων που θα απαιτηθούν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του
άνω έργου. 

 Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν στην ανάθεση (αρμοδιότητα Αναθέτουσας
Αρχής)  και  υλοποίηση  των  δημοσίων  συμβάσεων  (Αποφαινόμενο  όργανο  και
αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής). 

 Αναλαμβάνει  τη  απρόσκοπτη  χρηματοδότηση  της  υλοποίησης  του  Έργου  του
προοιμίου, καθώς και της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

 Έχει την οικονομική διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων. 
 Ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι),  επιφορτισμένα με την υποχρέωση

της συνεργασίας με τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. καθώς και
με τους μηχανικούς του μητρώου που θα τους  ανατεθεί η εκτέλεση του αντικειμένου.

 Συμμετέχει  με  εκπρόσωπό  του,  σύμφωνα  με  την  προβλεπόμενη  διαδικασία  στην
επιλογή από το ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

 Ως χρηματοδότης της προγραμματικής σύμβασης έχει υποχρέωση της έκδοσης των
ενταλμάτων με  τα  οποία  θα  γίνεται  η  καταβολή  των  λειτουργικών  εξόδων  όπως
προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικής Υπηρεσίας, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και
Επίβλεψης των έργων. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:

 Στο πλαίσιο της δημοπράτησης του αντικειμένου του Έργου ελέγχει και επισημαίνει
τυχόν απαιτούμενες  αλλαγές και  επικαιροποίηση των ως άνω μελετών και  τευχών
δημοπράτησης.

 Διεκπεραιώνει  όλες  τις  απαιτούμενες  διαδικασίες  για  την  ανάδειξη  αναδόχων  με
ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο , για την
υλοποίηση του εν θέματι έργου,

 Διαθέτει το απαραίτητο κατάλληλο προσωπικό για την στελέχωση των γνωμοδοτικών
συλλογικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016, ως ισχύει, που συγκροτεί ο
Δήμος Κέας ως Αναθέτουσα Αρχή 

 Διεκπεραιώνει την διαδικασία επιλογής των μηχανικών του ηλεκτρονικού μητρώου της
που  θα  συμμετάσχουν  στην  επίβλεψη  του  Έργου  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα
νομοθεσία,

 Συμμετέχει  με  εκπρόσωπό  της,  σύμφωνα  με  την  προβλεπόμενη  διαδικασία,  στην
επιλογή μηχανικών από το ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών που η ίδια τηρεί. 

 Διευθύνει  και  επιβλέπει  το  έργο  του  προοιμίου,  με  προσωπικό  της  Τεχνικής  της
Υπηρεσίας και με μηχανικούς από το ανωτέρω Μητρώο Μηχανικών.

 Εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των μηχανικών του
μητρώου  και  λαμβάνει  τα  δέοντα  μέτρα  σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  των
συμβαλλομένων επιβλεπόντων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτές.



 Συμμετέχει στις επιτροπές παραλαβής του έργου

Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα στα πλαίσια της παρούσας είναι:

iv. Προϊσταμένη Αρχή: Οικονομική επιτροπή του Δήμου Κέας.
v. Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
vi. Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Νοτίου

Αιγαίου. 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της ( και πάντως μετά την εξασφάλιση
της χρηματοδότησης του ως άνω έργου) και διαρκεί μέχρι και την παραλαβή του έργου του
προοιμίου. 

H  διάρκεια  της  προγραμματικής  σύμβασης  θα  εκτιμηθεί  και  θα  συμφωνηθεί  μετά  την
οριστικοποίηση  –  ένταξη  του  έργου  στο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα.  Η  αρχή  της  είναι  η
υπογραφή της και το τέλος η περαίωση του έργου της  και σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα
που  θα  εκπονηθεί  και  θα  συμφωνηθεί  από  τα  δύο  μέρη,  δύναται  δε  να  παρατείνεται  με
απόφαση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  άρθρου  6 της  παρούσας  για  όσο  χρόνο
παρατείνεται  η  εκτέλεση  των  έργων  από  τους  ανάδοχους  των  συμβάσεων  μέχρι  και  την
οριστική  παραλαβή  των  έργων  μέχρι  και  με  μέγιστο  χρονικό  όριο  τους  έξι  (6)  μήνες.
Οποιεσδήποτε μεταβολές που υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες γίνονται με τροποποίηση της
παρούσας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλων ειδικοτήτων καθώς
και μηχανικούς του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μηχανικών που η ίδια τηρεί, για την δημοπράτηση
και την υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στο προοίμιο, και την σύσταση των αναγκαίων
επιτροπών. 

Το προσωπικό αυτό θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου

Ο Δήμος θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που προβλέπεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που
θα  είναι  εξουσιοδοτημένο  για  συνεργασία  με  την  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  και  θα  φροντίζει  να
διαπεραιώνει  το  ταχύτερο  δυνατό  όλες  τις  απαιτούμενες  ενέργειες  για  την  απρόσκοπτη
διεκπεραίωση του έργου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των μηχανικών  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που θα ασχοληθούν με την
υλοποίηση του Έργου βαραίνουν την ίδια και  οι  υπηρεσίες παρέχονται  αδαπάνως για τον
Δήμο.

Οι  δαπάνες  για  τις  αμοιβές  των  μηχανικών  του  Η.Μ.Μ.  που  τηρεί  η  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  και
βαρύνουν τον Δήμο ,  θα  καθοριστούν μετά την οριστικοποίηση των μελετών και  μετά την
απόφαση ένταξης επι των οποίων ο Δήμος θα καταβάλει  στην ΕΕΤΑΑ ποσό ίσο με το 6/100
(ποσό που αφορά σε έξοδα διαχείρισης του μητρώου)

Επιπλέον,  ο  Δήμος  Κέας  βαρύνεται  και  θα  καταβάλει  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  ποσό για την
κάλυψη  λειτουργικών  εξόδων  της  που  αφορούν  σε  τυχόν  δαπάνες  μετακίνησης  του
προσωπικού της . Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο ποσόν των τριών χιλιάδων



ευρώ  (3.000  €) και  θα  διαμορφωθεί  οριστικά  με  την  ολοκλήρωση  της  παραλαβής  των
προμηθειών και έργων ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι μεταβιβαστικές πληρωμές:

 

 της δαπάνης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που αφορούν σε
έξοδα διαχείρισης του μητρώου (6%), μετά την έγκριση της παραλαβής των προμηθειών
και της τελικής επιμέτρησης των έργων.

 της δαπάνης των μετακινήσεων του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. απολογιστικά, μετά
από σχετικό αίτημα. 

Όλες  οι  ανωτέρω  μεταβιβαστικές  πληρωμές  θα  πραγματοποιούνται  μετά  από  σχετική
πιστοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης με τις αποφάσεις
των συμβαλλομένων, ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, με
έδρα τα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 

 δύο (2) εκπροσώπους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με τους αναπληρωτές τους, που ορίστηκαν με
την με αριθμό………….. απόφαση του ΔΣ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και είναι:

1. ……….. με αναπληρωτή…….

2. …………με αναπληρωτή………

 έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κέας, με τον αναπληρωτή του, που ορίστηκαν  με την με
αριθμό …….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και είναι

1 ……………………………………..   με αναπληρωτή ……………….

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ………………………………….

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της
εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της
και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με
την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Εισηγείται
επίσης  στους  συμβαλλομένους  κάθε  μέτρο  που  είναι  αναγκαίο  για  την  υλοποίηση  της
σύμβασης, όπως και για την ανάγκη τροποποίησης ή παράτασης αυτής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται  από τον Πρόεδρό της και  συνεδριάζει  είτε στον
Δήμο Κέας, είτε στην Αθήνα (στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με την πρόσκληση.
Οι συνεδριάσεις δύναται να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της
εγκαίρως  εγγράφως  ή  ηλεκτρονικά,  τουλάχιστον  3  εργάσιμες  μέρες  πριν.  Στην  ημερήσια
διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  εισάγονται  προς  συζήτηση και  τα  θέματα  που  θα
ζητήσει  εγγράφως  έστω  και  ένα  από  τα  μέλη  της.  Χρέη  γραμματέα  εκτελεί  μέλος  της
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Επίσης,  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συνέρχεται  και  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν
κατά  τη  διάρκειά  της,  σε  σχέση  με  τη  συγκεκριμένη  πράξη.  Κάθε  μέλος  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη
του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του
αντικειμένου  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης.  Τα  πρακτικά  της  Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.



Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο μέλη
της, ένα από κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες,
λαμβάνονται  δε  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  και  δεσμεύουν  όλους  τους
συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν συνεδριάζουν 2 μέλη, ο Πρόεδρος
έχει διπλή ψήφο.

Τέλος πιστοποιεί την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσας και την λύση της. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία Επιτροπής, καθορίζονται
με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 7

                 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων της παρούσης
επιλύεται με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των μερών.

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

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης για
άλλους λόγους πλην των αναφερομένων στο άρθρο 3 πραγματοποιείται  με κοινή έγγραφη
συμφωνία, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης θα προκύψει στην περίπτωση
τροποποίησης του αντικειμένου της, είτε ποσοτικά είτε οικονομικά. 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή
από  υποχρεώσεις  τους  ή  αναγνώριση  δικαιωμάτων  στα  συμβαλλόμενα  μέρη  που  δεν
αναγνωρίζονται από αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Καθ’ όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης,  αλλά  και  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  αυτής,  η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (και οι υπάλληλοι της) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου  οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  της  κατά  την  εκπόνηση  του  Έργου  και  την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Σύμβασης.  Αντίστοιχη υποχρέωση αναλαμβάνει  και  το
έτερο  συμβαλλόμενο  μέρος,  στο  μέτρο  που  θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  έγγραφα  και
σημαντικές πληροφορίες της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

---

Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  οι  συμβαλλόμενοι  και  προς
απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από
αυτούς, υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα κι έλαβε καθένας από ένα.



ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Δήμαρχος

Σπυρίδων Σπυρίδων

Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/Α Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Φορέας από τον
οποίο προέρχεται

Ρόλος στην υλοποίηση της
Σύμβασης

1.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 114/2022



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

Θέμα 7ο  :  Αποδοχή των όρων συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π “Υποδομές
Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη”  με  τίτλο  «Έργα  Ύδρευσης  &  Εφαρμογή
Συστημάτων  Αφαλάτωσης  για  αντιμετώπιση  αναγκών  Συλλογής,  Μεταφοράς,  Αποθήκευσης,
Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού» (Α/Α ΟΠΣ 4840) 

 O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφε-
ρε τα εξής:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων εξέδωσε πρόσκληση με αριθμό πρωτ: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
4498/5-5-2021 και ΑΔΑ ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ και τίτλο «Έργα ύδρευσης και εφαρμογής συστημάτων
αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διανομής πόσιμου νερού».

Η πρόσκληση αφορά σε :
Α.  Νέα  έργα  ύδρευσης,  δηλαδή  νέες  υποδομές  συλλογής,  μεταφοράς,  αποθήκευση,
επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού
Β.  Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης  για  την  ικανοποίηση των  αναγκών σε  νησιωτικές
ή/και παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν
υπάρχει η δυνατότητα για άντληση υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και σε νησιά
τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.
Και θα συμβάλλουν:
1. στην επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
2. στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού, και την προστασία της δημόσιας
υγείας
3. στην αυτονομία υδροδότησης με απεξάρτηση από τη δαπανηρή μεταφορά πόσιμου νερού,
την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  με  την  παροχή  νερού  ανθρώπινης  κατανάλωσης,  τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.

Ο Δήμος Κέας προτίθεται  να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ»

Το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  (πράξης)  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ», αφορά στην προμήθεια φορητών
μονάδων  αφαλάτωσης  και  στην  κατασκευή  των  απαραίτητων  συνοδών  τους  έργων,  στους
οικισμούς  Κούνδουρος  και  Οτζιάς  του  Δήμου  Κέας.  Με  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση των
μονάδων  αφαλάτωσης  στους  δύο  οικισμούς,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  κατασκευής  των
συνοδών τους έργων, θα επιλυθεί το πρόβλημα της επάρκειας πόσιμου νερού στους οικισμούς,
ιδιαίτερα  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  όπου  οι  ανάγκες  σε  πόσιμο  νερό  είναι  ιδιαίτερα
αυξημένες, λόγω της αυξανόμενης τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι
οικισμοί κατά τα τελευταία χρόνια. 
Αναλυτικότερα,  το  έργο  που  πρόκειται  να  υλοποιηθεί  στην  περιοχή  του  Κούνδουρου  θα
περιλαμβάνει:



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

1. προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού
νερού,  συνολικής  δυναμικότητας  1.200  m3/  ημέρα,  σε  οικόπεδο  στην  περιοχή
‘’Καμπί’’

2. προμήθεια και  εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος,  στο οικόπεδο όπου θα
εγκατασταθούν οι μονάδες αφαλάτωσης για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις
μονάδες αφαλάτωσης έως τη νέα δεξαμενή του Κούνδουρου

3. κατασκευή  τεχνικού  έργου  υδροληψίας  για  την  τροφοδοσία  των  μονάδων
αφαλάτωσης

4. κατασκευή τεχνικού έργου διάθεσης της άλμης
5. κατασκευή  βαρυτικού  αγωγού  διάθεσης  της  άλμης  (μήκους  περίπου  1  χλμ),  ο

οποίος θα διέρχεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο
6. κατασκευή  νέας  δεξαμενής  αποθήκευσης  πόσιμου  νερού  στην  περιοχή  του

Κούνδουρου, χωρητικότητας 500 m3
7. κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού (μήκους περίπου 6

χλμ) από τη μονάδα αφαλάτωσης έως τη δεξαμενή του Κούνδουρου, ο οποίος θα
διέρχεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο

8. κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού (μήκους περίπου 10 χλμ)
από τη νέα δεξαμενή του Κούνδουρου έως το νότιο τμήμα του νησιού, ο οποίος θα
διέρχεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Το τμήμα του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή του Οτζιά θα περιλαμβάνει:
1. προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού

νερού, συνολικής δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα, σε οικόπεδο στην περιοχή του
Οτζιά

2. προμήθεια και  εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος,  στο οικόπεδο όπου θα
εγκατασταθούν οι μονάδες αφαλάτωσης για τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις
μονάδες αφαλάτωσης έως τη νέα δεξαμενή του Οτζιά

3. κατασκευή  τεχνικού  έργου  υδροληψίας  για  την  τροφοδοσία  των  μονάδων
αφαλάτωσης

4. κατασκευή τεχνικού έργου διάθεσης της άλμης
5. κατασκευή βαρυτικού αγωγού διάθεσης της άλμης (μήκους περίπου 0,6 χλμ)
6. κατασκευή νέας δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού στην περιοχή του Οτζιά,

χωρητικότητας 500 m3
7. κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού (μήκους περίπου 6

χλμ) από τη μονάδα αφαλάτωσης έως τη νέα δεξαμενή του Οτζιά, ο οποίος θα
διέρχεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο

8. κατασκευή βαρυτικού  αγωγού  μεταφοράς  πόσιμου  νερού (μήκους  περίπου  1,5
χλμ) από τη νέα δεξαμενή του Οτζιά έως την υφιστάμενη δεξαμενή του Οτζιά, ο
οποίος θα διέρχεται από το υφιστάμενο επαρχιακό οδικό δίκτυο
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Συγκεντρωτικά, το Τεχνικό Δελτίου Πράξης θα περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

Υποέργο  1:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποέργο  2:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποεργο  3:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  4:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  5:  Δαπάνη  σύνδεσης  μονάδων  αφαλάτωσης  στην  περιοχή  Κούνδουρος  του
Δήμου Κέας (δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 6: Δαπάνη σύνδεσης μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
(δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 7: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποέργο 8: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο 9: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του ενταγμένου έργου
Υποέργο  10:  αγορά  οικοπέδου  για  την  εγκατάσταση  των  μονάδων  αφαλάτωσης  στην
περιοχή του Καμπίου 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική
αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση  ζητημάτων
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις»  και  σύμφωνα  με  το  άρθρο  117,
παράγραφος  2  αυτού,  στις  αρμοδιότητες  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περιήλθε  η  λήψη
αποφάσεων  για  την  υποβολή  προτάσεων  εκ  μέρους  του  Δήμου  για  τη  χρηματοδότηση  ή
επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για τα κάτωθι:

1)  Την έγκριση υποβολής  πρότασης στο Υπουργείο  Ανάπτυξης  & Επενδύσεων, πρόσκληση με
αριθμό  πρωτ:  ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  4498/5-5-2021 και  ΑΔΑ  ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ με  τίτλο «Έργα
ύδρευσης  και  εφαρμογής  συστημάτων  αφαλάτωσης  για  αντιμετώπιση  αναγκών  συλλογής,
μεταφοράς,  αποθήκευσης,  επεξεργασίας  και  διανομής  πόσιμου  νερού»,  για  την
πράξη :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 7.273.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά σε :

Υποέργο  1:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
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Υποέργο  2:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποεργο  3:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  4:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  5:  Δαπάνη  σύνδεσης  μονάδων  αφαλάτωσης  στην  περιοχή  Κούνδουρος  του
Δήμου Κέας (δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 6: Δαπάνη σύνδεσης μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
(δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 7: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποέργο 8: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο 9: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του ενταγμένου έργου
Υποέργο  10:  αγορά  οικοπέδου  για  την  εγκατάσταση  των  μονάδων  αφαλάτωσης  στην
περιοχή του Καμπίου 

2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ :  ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4498/5-5-
2021 και  ΑΔΑ  ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ και  τίτλο  και  τίτλο «Έργα  ύδρευσης  και  εφαρμογής
συστημάτων αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης,
επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού».

3)  Την  εξουσιοδότηση  της  Δημάρχου  κας  Ειρήνης  Βελισσαροπούλου  για  τις  περαιτέρω
ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η  Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1)  Την έγκριση υποβολής  πρότασης στο Υπουργείο  Ανάπτυξης  & Επενδύσεων, πρόσκληση με
αριθμό  πρωτ:  ΕΥΔ/ΕΠ  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  4498/5-5-2021 και  ΑΔΑ  ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ με  τίτλο «Έργα
ύδρευσης  και  εφαρμογής  συστημάτων  αφαλάτωσης  για  αντιμετώπιση  αναγκών  συλλογής,
μεταφοράς,  αποθήκευσης,  επεξεργασίας  και  διανομής  πόσιμου  νερού»,  για  την
πράξη :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 7.273.000€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% που αφορά σε :

Υποέργο  1:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποέργο  2:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Κούνδουρος του Δήμου Κέας
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Υποεργο  3:  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  φορητών  μονάδων  αφαλάτωσης  θαλασσινού
νερού δυναμικότητας 1.200 m3/ ημέρα στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  4:  Κατασκευή συνοδών  έργων  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού  στην  περιοχή
Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο  5:  Δαπάνη  σύνδεσης  μονάδων  αφαλάτωσης  στην  περιοχή  Κούνδουρος  του
Δήμου Κέας (δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 6: Δαπάνη σύνδεσης μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
(δικαιούχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)
Υποέργο 7: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Κούνδουρος του Δήμου Κέας
Υποέργο 8: Δαπάνη αμοιβής αρχαιολογικής επίβλεψης για την κατασκευή των συνοδών
έργων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην περιοχή Οτζιάς του Δήμου Κέας
Υποέργο 9: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση του ενταγμένου έργου
Υποέργο  10:  αγορά  οικοπέδου  για  την  εγκατάσταση  των  μονάδων  αφαλάτωσης  στην
περιοχή του Καμπίου 

2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αριθμό πρωτ :  ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4498/5-5-2021
και  ΑΔΑ  ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ και  τίτλο  και  τίτλο «Έργα  ύδρευσης  και  εφαρμογής  συστημάτων
αφαλάτωσης για αντιμετώπιση αναγκών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διανομής πόσιμου νερού».

3) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου για τις περαιτέρω ενέργειες,
ώστε να υποβληθεί η πρόταση χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 115/2022
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Θέμα 8ο : Έγκριση μελέτης εφαρμογής της “Προμήθειας συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευ-
σης Κέας” [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθ. 201/2021 απόφασή μας εγκρίναμε την κατακύρωση της προμήθειας ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ στην εταιρεία ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το ποσό των 589.700,00 ευρώ, πλέον 141.528,00 ευρώ
ΦΠΑ, συνολικού ποσού 731.228,00 ευρώ. Στην υπ’ αριθ. 253/21-01-2022 σύμβαση του Δήμου με
την  ανωτέρω  εταιρεία,  άρθρο  7  περιγράφεται  η  υποχρέωση του  αναδόχου  να  καταθέσει  τη
μελέτη εφαρμογής που αφορά στην εν λόγω προμήθεια.
Με  το  από  10-2-2022  έγγραφό  της,  η  ανάδοχος  εταιρεία  καταθέτει  στο  Δήμο  τη  μελέτη
εφαρμογής, την οποία και θέτω υπόψιν σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, τον 3852/2010, στις αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής είναι και :

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών 
του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

Κατόπιν  τούτων,  εισηγούμαστε  την  έγκριση  και  παραλαβή  της  εν  μελέτης  εφαρμογής  της
προμήθειας  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ,  όπως αυτή κατατέθηκε από την
ανάδοχο  εταιρεία  ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το από 10-2-2022 έγγραφό της.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την συνημμένη μελέτη, να
αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  και  παραλαμβάνει  τη  μελέτη  εφαρμογής  για  την  προμήθεια  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ,  όπως  αυτή  κατατέθηκε  από  την  ανάδοχο  εταιρεία  ΜΕΛΚΕΡ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το από
10-2-2022 έγγραφό της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 116/2022
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Θέμα 9ο : Έγκριση ή μη Εισήγησης Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
και Περιβάλλοντος για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών δικηγόρου για την εκπρο-
σώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αντιδικία επί του ακινήτου
στο οποίο στεγάζεται το τουριστικό γραφείο του Δήμου Κέας στην Κορησσία”.  

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθ.  211/2021  απόφασή  μας  εγκρίναμε “…….  την  υπ΄  αριθμ.  656/22.11.2021  απόφαση
Δημάρχου, για την κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση στη δικηγόρο κ.Μπαλταζάνη Αικατερίνη του
Νικολάου, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, με αρ. Μητρώου: 2805, Επαγγελματική
Διεύθυνση: οδ. Νοταρά αρ. 117, Πειραιάς, τ.κ. 185 35, όπως κατ’ εντολή και δια λογαριασμό του
Δήμου Κέας παραστεί στις εξής δίκες οι οποίες συνεκδικάζονται μετ΄αναβολήν στις 23 Νοεμβρίου
2021 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:
1. στην από 20.12.2006 διεκδικητική αγωγή του Άγγελου Κων. Μαρούλη κατά του Δήμου Κέας και
της (τότε) Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας και
2. στην από 23.4.2009 πρόσθετη παρέμβαση του Δημητρίου Γεωργ. Πατητή υπέρ του ενάγοντος
Άγγελου Μαρούλη (ως ειδικού διαδόχου του, κατόπιν συμβολαιογραφικής μεταβίβασης σε αυτόν
του επιδίκου) κατά του Δήμου Κέας και της (τότε) Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας,
Η δικηγορική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 408 € (αμοιβή), πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο 505,92
ευρώ, με την προϋπόθεση ότι θα εκδικαστούν κατά την ως άνω δικάσιμο οι συγκεκριμένες δίκες ή
για  οποιαδήποτε  μετ’ αναβολή νέα  δικάσιμο.  Διευκρινίζεται  ότι  θα  πρέπει  να  εκδοθούν  δύο
προεισπράξεις  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Πειραιώς,  η  καθεμία  από  τις  οποίες  θα  αφορά
παράσταση  και  προτάσεις  για  ποσό  αναφοράς  204  €,  με  βάση  τον  πίνακα  προσδιορισμού
ελάχιστων  αμοιβών  δικηγόρων  με  αρ.  1117864/2297/Α0012  (ΦΕΚ  Β’ 2422/24.12.2007)  και
συγκεκριμένα: για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου, για αξία αντικειμένου από
12.001 έως 80.000, για Τακτική Διαδικασία (βλ. κατηγορία «Ε», αρ. 2 και 3 για παράσταση και
προτάσεις, από 102 €)
Επειδή,  όμως,  προτιθέμεθα  να  ζητήσουμε  αναβολή,  εφόσον  αυτή  γίνει  δεκτή,  η  δικηγορική
αμοιβή  στο στάδιο αυτό θα είναι 80 € πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο 99,20  ευρώ…..”

Σήμερα  σας  παραθέτω  την  από  23/6/2022  Εισήγηση  για  την  Παραλαβή  Εργασιών  της

Προϊσταμένης  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  κ.Δήμητρα  Δεμένεγα,  η  οποία

αναφέρει τα έξης :

Εισήγηση για την Παραλαβή Εργασιών

Στην  Κέα  σήμερα,  ημέρα  Πέμπτη  23  Ιουνίου  2022,  η  Προϊσταμένη  του  Αυτοτελούς
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Δήμητρα Δεμένεγα και έχοντας υπόψη :

1. Την ανάγκη του Δήμου για Διορισμό δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά την
εκδίκαση της  υπόθεσης  που αφορά την  αντιδικία  επί  του  ακινήτου στο  οποίο  στεγάζεται  το
τουριστικό γραφείο του Δήμου Κέας στην Κορησσία
2. Την με υπ’ αριθμ. 656/22-11-2021 κατεπείγουσα απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6Μ51ΩΕΔ-ΜΥ1) με
τίτλο   «Απευθείας  ανάθεση λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  για  τον  ορισμό  δικηγόρου για  την
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εκπροσώπηση του Δήμου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά την αντιδικία  επί  του
ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το τουριστικό γραφείο του Δήμου Κέας στην Κορησσία».
3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση
στον  Κ.Α. 00.6111.0001
4.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  219  του  Ν.4412/2016  περί  “Παραλαβής  του  αντικειμένου  της
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών”
5. Την από 22/11/2021 οικονομική προσφορά της κ. Αικατερίνης Μπαλταζάνη η οποία ελήφθη
υπόψη για την ανάθεση της υπηρεσίας.
6.  Το  από  22/11/2021  (ώρα  3:59μ.μ.)  νεότερο  email  της  κ.  Αικατερίνης  Μπαλταζάνη,  όπου
επανέρχεται αναφέροντας ότι  “…. Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά από βιασύνη έκανα λάθος
στον υπολογισμό του ΦΠΑ. Επίσης, πρόσθεσα δύο προτάσεις στην προτελευταία παράγραφο, αν
μπορείτε  να  τις  συμπεριλάβετε.  Ευχαριστώ  για  όλα  Κατερίνα  Μπ...” με  την  νεότερη
επισυναπτόμενη προσφορά, όπου έχουν προστεθεί τα εξής : “Τέλος, σε περίπτωση εξωδικαστικής
επίλυσης  της  διαφοράς,  η  αμοιβή  μου  θα  είναι  ίση  με  αυτήν  σαν  να  παραστάθηκα  (όπως
παραπάνω και σύμφωνα με το ίδιο ΦΕΚ.)”
7. Την υπ΄αριθ. 796/28-2-2022 γνωμοδότηση της κ. Αικατερίνης Μπαλταζάνη
την υπ΄αριθ. 40/2022 απόφαση Ο.Ε.
8. ΦΕΚ 2422/Β/2007 (συζήτηση – συμβιβασμός αμοίβεται όπως  η τακτική)

Επειδή

Η δικηγόρος κ.  Μπαλταζάνη Αικατερίνη του Νικολάου, ΑΜ ΔΣΑ 2805,  Μέλος του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιώς,  με  αρ.  Μητρώου:  2805,  Επαγγελματική  Διεύθυνση:  οδ.  Νοταρά αρ.  117,
Πειραιάς,  τ.κ.  185  35,  δεν  παρείχε  τις  εργασίες  που  περιγράφονται  στην  με  αριθμό  ΑΔΑ
6Μ51ΩΕΔ-ΜΥ1 κατεπείγουσα απόφαση Δημάρχου, ήτοι:

δεν παρέστει στις εξής δίκες οι οποίες συνεκδικάζονται μετ΄αναβολήν στις 23 Νοεμβρίου 2021

ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών:

• στην από 20.12.2006 διεκδικητική αγωγή του Άγγελου Κων. Μαρούλη κατά του Δήμου

Κέας και της (τότε) Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας και

• στην  από  23.4.2009  πρόσθετη  παρέμβαση  του  Δημητρίου  Γεωργ.  Πατητή  υπέρ  του

ενάγοντος  Άγγελου  Μαρούλη  (ως  ειδικού  διαδόχου  του,  κατόπιν  συμβολαιογραφικής

μεταβίβασης  σε  αυτόν  του  επιδίκου)  κατά  του  Δήμου  Κέας  και  της  (τότε)  Δημοτικής

Επιχείρησης Ανάπτυξης Κέας,

Εκ παραδρομής όμως δεν είχε αναφερθεί στην  με αριθμό ΑΔΑ 6Μ51ΩΕΔ-ΜΥ1 κατεπείγουσα

απόφαση Δημάρχου, ότι “Τέλος, σε περίπτωση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, η αμοιβή

μου θα είναι  ίση  με  αυτήν  σαν  να  παραστάθηκα (όπως  παραπάνω και  σύμφωνα  με  το  ίδιο

ΦΕΚ.)”, κάτι το οποίο είχε ήδη προβλεφθεί και ήταν και επιθυμητό όπως εγκρίθηκε με την υπ΄

αριθ. 40/2022 απόφαση Ο.Ε. “Λήψη απόφασης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς”
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Η δε αμοιβή του συμβιβασμού είναι όμοια με την αμοιβή εκδίκασης της υπόθεσης (σύμφωνα με

το ΦΕΚ 2422/Β/2007) όπως ορθώς αναφέρει και στην τελευταία της προσφορά.

Εισηγούμαι   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπλήρωσε – ολοκλήρωσε πλήρως τις συμβατικές της υποχρεώσεις, και
να ληφθεί υπόψη η τελευταία προσφορά της., ήτοι να πληρωθεί το ποσό των  408 € (αμοιβή),
πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο 505,92ευρώ

Κέα, 23.06.2022

Η  Προϊσταμένη
  του Αυτοτελούς  Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών
& Περιβάλλοντος

     Δήμητρα Δεμένεγα
   ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  από
23/6/2022 Εισήγηση για την Παραλαβή Εργασιών της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Δήμητρα Δεμένεγα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται ότι η κ. Αικατερίνη Μπαλταζάνη εκπλήρωσε  – ολοκλήρωσε πλήρως τις συμβατικές
της υποχρεώσεις, όπως της ανατέθηκε με την υπ’ αριθ.  656/22-11-2021 κατεπείγουσα απόφαση
Δημάρχου  (ΑΔΑ:  6Μ51ΩΕΔ-ΜΥ1),  και  να  ληφθεί  υπόψη  η  τελευταία  προσφορά  της,  ήτοι  να
πληρωθεί το ποσό των  408 € (αμοιβή), πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο 505,92ευρώ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 117/2022
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Θέμα 10ο  : Ορισμός δικηγόρου για τη διαδικασία εκπροσώπησης του Δήμου Κέας σε σχέση με
την υπ΄αριθ. Ε2022/2085 δικογραφία. 

Ο  πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  10ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με την παράγραφο  ιε΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με  την  παρ.ιθ΄  του  άρθρου  3  του  Ν.  4623/2019,  η  οικονομική  επιτροπή αποφασίζει  για  την
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους
δήμους,  είτε  δεν  έχουν  προσληφθεί  δικηγόροι  με  μηνιαία  αντιμισθία,  είτε  αυτοί  που  έχουν
προσληφθεί  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  παρίστανται  σε  ανώτατα  δικαστήρια  και  καθορίζει  την
αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν
προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η
ανάθεση σε  δικηγόρο,  εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού,  ανά υπόθεση,  ζητημάτων,  τα οποία
έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και  απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022(ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ) : 
“….Η συνταγματική επιταγή και η – κατ’ εφαρμογή αυτής – πολιτική και διοικητική εκπροσώπηση
των ΟΤΑ από τα αιρετά τους όργανα Απαιτεί τη νομοθέτηση της νομικής τους υποστήριξης, καθώς
τα αιρετά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται,  συχνά,  να λάβουν αποφάσεις  που
ενδέχεται  να  τους  οδηγήσουν  σε  δικαστικές  διενέξεις.  Σε  συνέχεια  του  άρθρου  52  του  Ν.
4735/2020  (Α  197),  ο  νομοθέτης  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  11  του  Ν.  4915/2022  (Α63)
παρεμβαίνει πιο στοχευμένα, προκειμένου να ρυθμίσει με διακριτό τρόπο τη νομική υποστήριξη
των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης από εκείνη που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των
φορέων του δημοσίου τομέα…..

….Συγκεκριμένα σε περίπτωση που στο δήμο δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή,
τηρείται η ακόλουθη διαδικασία :
α)  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  αιρετού  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του  δήμου  για  την  άμεση
διαβίβασή της στην οικονομική επιτροπή
β) απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης σχετικής εισήγησης…..
….ιι. Η νομική υπηρεσία του δήμου ή ο νομικός σύμβουλος που υπηρετεί στον οικείο δήμο ή ο
δικηγόρος  στον  οποίο  έχει  ανατεθεί  η  σύνταξη  σχετικής  εισήγησης  οφείλει  να  προβεί  σε,
καταρχήν, έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης και να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν ή
όχι τη νομική υποστήριξη του αιρετού….” 

Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα Αμοιβών του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η δήμαρχος με την υπ΄ αριθ. πρωτ.  3014/2022 αίτησή της αιτείται τον διορισμό της Δικηγόρου
Μαρία Γκικαράκη,  Δ/νση,  Λεωφόρος  Λαυρίου 8-10,  Λαύριο  ΤΚ  19500,  ΑΦΜ 125448000,  ΔΟΥ
Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Για την σύνταξη σχετικής εισήγησης που αφορά σε Κλήση για ύποπτο για Προκαταρκτική Εξέταση
της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
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Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  περιβάλλοντος,  κας  Δήμητρας  Δεμένεγα,  από  τη  Πταισματοδίκη
Λαυρίου, λόγω μήνυσης / έγκλησης σε βάρος τους που ασκήθηκε από τον Ιωάννη Κουζέλη, για
ενδεχόμενη  διάπραξη  του  σκιαγραφούμενου  αδικήματος  (παράβαση  καθήκοντος  κατ’
εξακολούθηση άρθρο 94, 98, 259 ΠΚ),  στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης..
(υπ’ αριθ. δικογραφία Ε2022/2086).

Για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης  η Δικηγόρος Μαρία Γκικαράκη, 

α) Θα εμφανιστεί ενώπιον της κας Πταισματοδίκου Λαυρίου,
β) Θα λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας,
γ) Θα αιτηθεί προθεσμία για εμφάνιση και υποβολή εγγράφων απόψεων – εξηγήσεων,
δ) Θα μελετήσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα
ε) Θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις / απόψεις (εισήγηση προς οικονομική επιτροπή)

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  1.190,40  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 12 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών)
Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 12 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 960,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

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

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  της  παραγράφου  ιε΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ.ιθ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
2.   Τον Πίνακα Αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)
3.   Την εγκύκλιο 273/25837/19-4-2022(ΑΔΑ 9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ)
3.   Την εισήγηση του προέδρου

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
     

Διορίζει την Δικηγόρο Μαρία Γκικαράκη, Δ/νση, Λεωφόρος Λαυρίου 8-10, Λαύριο ΤΚ 19500, ΑΦΜ
125448000, ΔΟΥ Κορωπίου, Α.Μ. ΔΣΑ 31702, για τα κάτωθι :

Για την σύνταξη σχετικής εισήγησης που αφορά σε Κλήση για ύποπτο για Προκαταρκτική Εξέταση
της Δημάρχου κας Ειρήνης Βελισσαροπούλου και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος, κας Δήμητρας Δεμένεγα, από τη πταισματοδίκη Λαυρίου,
λόγω μήνυσης / έγκλησης σε βάρος τους που ασκήθηκε από τον Ιωάννη Κουζέλη, για ενδεχόμενη
διάπραξη του σκιαγραφούμενου αδικήματος (παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση άρθρο
94, 98, 259 ΠΚ),  στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης. (υπ’ αριθ. δικογραφία
Ε2022/2085).
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Για τη σύνταξη της σχετικής εισήγησης  η Δικηγόρος Μαρία Γκικαράκη, 

α) Θα εμφανιστεί ενώπιον της κας Πταισματοδίκου Λαυρίου,
β) Θα λάβει αντίγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας,
γ) Θα αιτηθεί προθεσμία για εμφάνιση και υποβολή εγγράφων απόψεων – εξηγήσεων,
δ) Θα μελετήσει τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα
ε) Θα συντάξει έγγραφες εξηγήσεις απόψεις (εισήγηση προς οικονομική επιτροπή)

Η  δικηγορική  αμοιβή,  η  οποία  είναι  η  κατώτερη  βάσει  του  Πίνακα  Αμοιβών  του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν.4194/2013),  δεν  θα  ξεπεράσει  το  ποσό  των  1.190,40  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και καλύπτει τις εξής επιμέρους δικηγορικές εργασίες :

➢ απασχόληση για χρονικό διάστημα 12 ωρών με ύψος ωριαίας αποζημίωσης 80,00 € (όσο και η
ελάχιστη αμοιβή για εξωδικαστικές εργασίες σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών)

Άρα η συνολική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 12 ώρες Χ 80,00 ευρώ = 960,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 118/2022
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Θέμα  11ο  :  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]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο  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: 2968/21-06-2022

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 21 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη 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 Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ Διοικητικού - 

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη 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 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. Με  το  υπ’  αριθμ.  2815/15.06.2022 πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του παρόντος διαγωνισμού και με την υπ’ αριθμ. 107/2022 (ΑΔΑ:
ΩΜΗΧΩΕΔ-Υ9Υ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  ενέκρινε  το  εν  λόγω  πρακτικό
αποφασίστηκε να: 

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. 

5.  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.:  2925/20.06.2022.  Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι,  τόσο  τα
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ
ΣΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ από  τον  προσωρινό  ανάδοχο αφορούσαν  σε: εκ  νέου  αίτημα  παράτασης
προσκόμισης    του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας  δικαιολογητικού  ,  έως τη
Δευτέρα 27/06/2022 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 τη Δευτέρα 27/06/2022 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. 



21ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 27ης Ιουνίου 2022

Στο  σημείο  αυτό  η  Επιτροπή  συνέταξε  το  παρόν  Πρακτικό  το  οποίο  υπέγραψε  σε  δύο  (2)
αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή          Σοφία Νεχαλιώτου 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. 2968/21-06-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
4) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 2968/21-06-2022 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 27/06/2022 και ώρα
15:00.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 119/2022
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Θέμα 12ο: 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 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού & ιστορίας».
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο  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: 3025/24-06-2022

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 2: «Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού & ιστορίας»

Στην Ιουλίδα την 24 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 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.  1160/18.03.2022  (ΑΔΑΜ:
22SYMV010229064) σύμβασης για την εν θέματι παροχή υπηρεσίας.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Φανή -

Άννα
Μπαλατσού ΔΕ1 Διοικητικός

Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Μέλος Λεονάρδος Μορφωνιός ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 της υπ’ αριθμ. 1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064) σύμβασης «Το
διάστημα που αφορά η σύμβαση είναι  από την ημερομηνία  υπογραφής  της και  για  έξι  (6)  μήνες  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 6 μή-
νες από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια:

Ψηφιακό αποθετήριο πολι-
τισμού και ιστορίας 1 2 3 4 5 6

Α Ψηφιοποίηση υλικού
      

Β Εικονική περιήγηση

      

Γ Ψηφιακό αποθετήριο

      

3. Η  ανάδοχος  εταιρεία  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  Ι.  &  Χ.  O.E.  με  τον  διακριτικό  τίτλο  Evolution Projects Plus,
κατέθεσε το κάτωθι έγγραφο με ΑΠ 2810/15.06.2022:
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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 2:
«Ψηφιακό αποθετήριο πολιτισμού & ιστορίας» και προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να:

1. ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας, το οποίο θεωρείται επαρκώς
αιτιολογημένο κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 17  η   Ιουλίου 2022, η ΦΑΣΗ Α: «Ψηφιοποίηση υλικού»  ,
καθώς  η  αναγκαιότητα  της  παράταση  έγκειται  σε  λόγους  που  δεν  οφείλονται  σε  παράληψη  ή
πλημμέλεια της αναδόχου εταιρείας, 

2. Να ΜΗΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ η παράδοση των ΦΑΣΕΩΝ Β «Εικονική περιήγηση» & Γ «Ψηφιακό Αποθετήριο»
και συνακόλουθα η διάρκεια της υπ’ αριθμ.  1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064)  σύμβασης,
καθώς οι αρχικές προθεσμίες αυτών είναι επαρκείς για την έγκαιρη παράδοσή τους. 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ  η υπ’ αριθμ. 1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064) σύμβαση ως ακολούθως: 

1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα 
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας

Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής νομι-
κής δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνεται στη συνέχεια, με τα αντί-
στοιχα παραδοτέα:

Ψηφιακό αποθετήριο πολι-
τισμού και ιστορίας 1 2 3 4 5 6

Α Ψηφιοποίηση υλικού
      

Β Εικονική περιήγηση

      

Γ Ψηφιακό αποθετήριο

      



Παραδοτέα υπηρεσίας

Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:

Παραδοτέο Περιγραφή - τίτλος Μήνας
Παράδοσης

Π.1 Ψηφιοποίηση υλικού Έως και τον 
4ο μήνα

Π.2 Εικονική περιήγηση
Από τον 3ο

έως και τον
4ο μήνα

Π.3 Ψηφιακό αποθετήριο
Από τον 4ο

έως και τον
6ο μήνα

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  δεκαοχτώ  χιλιάδων  πενήντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  (18.054,40 ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.  (24%),  και   θα βαρύνει  τον  Κ.Α.  61.6117.0001  «Ψηφιακό αποθετήριο για την
πράξη «Υπαίθρια έκθεση Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ.
Αντώνης 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  έ ξ ι  ( 6 )  μ ή ν ε ς  ως περιγράφεται
ανωτέρω.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ.  1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064) 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 αναφορικά με το αίτημα του αναδόχου
για  την  παράταση  της  υπ’  αριθμ.  1160/18.03.2022  (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064)
σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064) σύμβασης



3)  Το  με  αρ.  2810/15-06-2022  πρακτικό  εξέτασης  αιτήματος  παράτασης  &
τροποποίησης σύμβασης,
4) Το με ΑΠ 3025/24.06.2022 πρακτικό της επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών  για το έτος 2022
4) την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την  έγκριση  του  υπ’  αριθμ.  3025/24.06.2022  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 κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 17  η   Ιουλίου 2022, η ΦΑΣΗ Α:  
«Ψηφιοποίηση υλικού», καθώς η αναγκαιότητα της παράταση έγκειται σε λόγους που
δεν οφείλονται σε παράληψη ή πλημμέλεια της αναδόχου εταιρείας, 

γ. Δεν εγκρίνει την παράταση παράδοσης των ΦΑΣΕΩΝ Β «Εικονική περιήγηση» & Γ
«Ψηφιακό Αποθετήριο» και συνακόλουθα η διάρκεια της υπ’ αριθμ. 1160/18.03.2022
(ΑΔΑΜ:  22SYMV010229064)  σύμβασης,  καθώς  οι  αρχικές  προθεσμίες  αυτών  είναι
επαρκείς για την έγκαιρη παράδοσή τους.

δ. Εγκρίνει τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064)
σύμβασης ως ακολούθως: 

1.3 Υλοποίηση, παραδοτέα 
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας

Η διάρκεια της προμήθειας καθορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής νομικής δέσμευσης και διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις όπως αποτυπώνε-
ται στη συνέχεια, με τα αντίστοιχα παραδοτέα:

Ψηφιακό αποθετήριο πολι-
τισμού και ιστορίας 1 2 3 4 5 6

Α Ψηφιοποίηση υλικού
      

Β Εικονική περιήγηση

      

Γ Ψηφιακό αποθετήριο

      



Παραδοτέα υπηρεσίας

Τα Παραδοτέα του υποέργου έχουν ως εξής:

Παραδοτέο Περιγραφή - τίτλος Μήνας
Παράδοσης

Π.1 Ψηφιοποίηση υλικού Έως και τον 
4ο μήνα

Π.2 Εικονική περιήγηση
Από τον 3ο

έως και τον
4ο μήνα

Π.3 Ψηφιακό αποθετήριο
Από τον 4ο

έως και τον
6ο μήνα

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  δεκαοχτώ  χιλιάδων  πενήντα
τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών  (18.054,40 ευρώ €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.  (24%),  και   θα βαρύνει  τον  Κ.Α.  61.6117.0001  «Ψηφιακό αποθετήριο για την
πράξη «Υπαίθρια έκθεση Τα ναυάγια και η ιστορία των θαλασσών της Κέας» (προγρ.
Αντώνης 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  έ ξ ι  ( 6 )  μ ή ν ε ς  ως περιγράφεται
ανωτέρω.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ.  1160/18.03.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010229064) σύμβαση
ισχύει ως έχει.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 120/2022



Θέμα  13ο:  Έγκριση  πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών
υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί  αυτών,  για  την
κήρυξη ως άγονου του ανοικτού – ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ 2022 – 2023”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας                     Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Λουρής Αντώνιος 
 

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος
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