
      32ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης/12.09.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022  και  ώρα 12:00,  πραγματοποιήθηκε  στην αίθουσα
συνεδριάσεως  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  η  32η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  4627/08.09.2022  πρόσκληση  του
Προέδρου,  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 5
μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τζουβάρας Ελευθέριος   1. Δεμένεγας Κωνσταντίνος 
2.  Καμίλης Θεόδωρος   2. Γροσομανίδη Παρασκευή
3.  Λουρής Αντώνιος   (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4.  Πατηνιώτη Μαρία                           
5.  Δεμένεγας Νικόλαος

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 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 12ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4627/08.09.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1
ο  

: Έγκριση  σύναψης  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  Συνεργασίας  μεταξύ
Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  και  Δήμου  Κέας  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης - Χάλαρα του Δήμου Κέας».  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 2
ο  

:  Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση “Κανονισμού
Λειτουργίας  Βραχυχρόνιων  αγορών”.   [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  3
ο

 : Ετήσιος  προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού  ΙΔΟΧ  ή  σύμβασης
μίσθωσης  έργου  ή  ωριαίας  αποζημίωσης  έτους  2023.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ  4ο :  Συγκρότηση  επιτροπής  διερεύνησης  τιμών  για  την  πράξη  «Επέκταση
συστήματος  ελέγχου  δικτύων  ύδρευσης  Ν.  Κέας»  για  την  υποβολή  πρότασης
χρηματοδότησης  στον  ΠΥΛΩΝΑ  ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  1  «ΠΡΑΣΙΝΗ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ»   ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1.4  «Αειφόρος  χρήση  των  πόρων,  ανθεκτικότητα  στην  κλιματική
αλλαγή  και  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας»  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το
Ταμείο  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας.  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  
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Θέμα  1ο  :  Έγκριση  σύναψης  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  Συνεργασίας  μεταξύ  Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη
θέση Άγιος  Ιωάννης  -  Χάλαρα του  Δήμου  Κέας».  [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 99 και 205 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) 
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης".

2) Το  ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ)".

3) Το με αριθ. πρωτ. 2916/20.06.2022 έγγραφο του Δήμου Κέας με θέμα «Εκτέλεση 
έργων και μελετών για το Δήμο Κέας»

Κατόπιν της καταργήσεως της παρ.4 του άρθρου 205 του ν. 3852/2010 που αφορούσε
στην υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους δήμους με πληθυσμό μέχρι
4.000 κατοίκους, για την εκτέλεση έργων και μελετών τους, και του σχετ.(3) εγγράφου του
Δήμου Κέας, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία του εν λόγω έργου, η Περιφέρεια
Νοτίου  Αιγαίου προτίθεται  να  προβεί  στην  υπογραφή  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής
Συνεργασίας  με  το  Δήμο  Κέας προκείμενου  να  αναλάβει  την  υλοποίηση  του  έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάληψη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κυκλάδων της  Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου,  μέσω του Τμήματος Τεχνικής  Υποστήριξης
Μικρών Δήμων, άσκησης της αρμοδιότητας ως  : «Διευθύνουσας/Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας» (άρθρο 2 παραγρ.  2.4.  του  Ν.4412/2016)  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ  στη  θέση Άγιος  Ιωάννης  –  Χάλαρα  του  Δήμου  Κέας»  για
λογαριασμό του «Κύριου του Έργου», δηλαδή του Δήμου Κέας.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια της αρμόδιας υπηρεσίας της αναλαμβάνει:

 την προετοιμασία και τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση
του ως άνω έργου, και

 την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη
της για την κατασκευή του έργου,
βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης με την υπ’ αριθμ. 63/2022 (69ΥΟΩΕΔ-
8ΩΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων
τριακοσίων  ογδόντα  έξι  ευρώ  και  εξήντα  δυο  λεπτών  (565.386,62  €)
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο έχει ενταχθεί με το ανωτέρω ποσό στη ΣΑΕΠ 0672 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
με Κωδικό 2017ΕΠ06720017.

Παρακαλούμε για την έγκριση σύναψης καθώς και των όρων του συνημμένου στο παρόν
σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και του Δήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος
Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».
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Το υποβληθέν Σχέδιο Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας το οποίο έχει ως 
ακολούθως :

ΣΥΜΒΑΣH ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη Σύρο σήμερα, ..../....../2022, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  (ΠΝΑ),  που  εκπροσωπείται  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.
Χατζημάρκο Γεώργιο και εδρεύει στη νήσο Σύρο (Ερμούπολη, 84100  Σύρος),

2. Δήμος Κέας που εκπροσωπείται  από την Δήμαρχο,  κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και
εδρεύει στη νήσο Κέα (Ιουλίδα, 84002 Κέα)

συνάπτουν  σύμβαση  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  που  αφορά  την  υλοποίηση του  έργου
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι συμβαλλόμενοι έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 99 «Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας»
του Ν.3852/2010, όπως ισχύει  

2. Τον  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τον Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδιαίτερα την κατάργηση της παρ. 4
του  άρθρου  205  σε  συνέχεια  της  παρ.5  του  άρθρου  376  του  Ν.4700/2021  (όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν 4842/2021)

3. Τον Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α’147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Προμηθειών
και  Υπηρεσιών  ....».  Επίσης  τον   Ν.  3669/2008  «Κωδικοποίηση  της  Νομοθεσίας
Κατασκευής των Δημόσιων Έργων» και το Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν  .........  σε  θέματα έργων που εκτελούνται  από ΟΤΑ»,  όσον  αφορά τις
διατάξεις  τους  που  δεν  καταργήθηκαν  από  τον  Ν.4412/2016  (σχετ.  Εγκύκλιος
18/19.10.2016,  αριθ.  πρωτ.  ΔΝΣα΄/οικ68559/19.10.16,  του  Υπουργείου  Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων).

4. Το  Π.Δ.  130/2010  (ΦΕΚ  223  Α’/27.12.2010)  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Νοτίου
Αιγαίου), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τον Ν.4270/2014 ''Δημόσιο Λογιστικό'', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ 80/2016 ''Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες''.
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7. Την με α.π 134453/23-12-2015 ΚΥΑ περί ''Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών
του ΠΔΕ ..... κλπ'', όπως ισχύει.

8. Την  με  Αριθμό  23979/ΔΕ264  (ΦΕΚ  1367/Β/05-06-2013)  Απόφαση  του  Υφυπουργού
Ανάπτυξης,  Ανταγ.  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων,  περί  ''Ρυθμίσεις  για  τις
ανακατανομές  πιστώσεων  των  ΣΑ  του  ΠΔΕ  και  ειδικότερες  ρυθμίσεις  του
Περιφερειακού ΠΔΕ''. 

9. Την με α.π. 66383/30-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
περί έγκρισης ΣΑΕΠ 0672 έτους 2022 της ΠΝΑι.

10. Την υπ’ αριθμ. 63/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας για την
έγκριση της μελέτης του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ, στη θέση Χάλαρα νήσου Κέας
(ΑΔΑ: 69ΥΟΩΕΔ-8ΩΤ)

11. Το με α.π. 2916/20-06-2022 έγγραφο του Δήμου Κέας με θέμα «Εκτέλεση έργων και
μελετών για το Δήμο Κέας».

12. Την  υπ’  αριθμ.  …………………  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: …………………………)

13. Την υπ’  αριθμ.  ......................  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Κέας
(ΑΔΑ: .......................................)

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΧΩΡΟΣ

Το  αντικείμενο  της  παρούσας  Σύμβασης  Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας  αφορά  την
ανάληψη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου,
μέσω του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, άσκησης της αρμοδιότητας ως :
«Διευθύνουσας/Επιβλέπουσας Υπηρεσίας» (άρθρο 2 παραγρ. 2.4. του Ν.4412/2016) για την
υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου
Κέας» για λογαριασμό του  «Κύριου του Έργου», δηλαδή του Δήμου Κέας. 

Ο χώρος υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Κέας, δηλαδή το νησί της Κέας.

Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο  κάθε συμβαλλόμενος  για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας και οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι
εργασίες που θα εκτελεστούν αναφέρονται στην εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη.

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας είναι η αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας, με την εκτέλεση όλων των
απαραίτητων εργασιών βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης με την υπ’ αριθμ. 63/2022
απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κέας.
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ΑΡΘΡΟ 3

ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας αρχίζει από την ημέρα της
υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική  διάρκεια τριάντα δυο μήνες
(32) μήνες με δυνατότητα παράτασή της.

Οι τμηματικές προθεσμίες του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έχουν ως εξής :  

1. στάδιο της προετοιμασίας και της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την
υλοποίηση  του έργου, οχτώ (8) μήνες,

2. στάδιο κατασκευής του έργου έξι (6) μήνες, 

3. στάδιο ολοκλήρωση διοικητικών ενεργειών (18) μήνες.

Η  οριστική  παραλαβή  και  η  βεβαίωση  περαίωσης  του  έργου  αποτελούν  ικανές
προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. 

Η  οριστική  παραλαβή  του  έργου  (και  η  ακόλουθη  σύνταξη  και  εξόφληση  του  τελικού
λογαριασμού)  δύναται  να  διενεργηθούν  με  τις  διαδικασίες  που  προβλέπονται  από  την
νομοθεσία  από  τις  αρμόδιες  επιτροπές  και  μετά  την  λήξη  της  παρούσας  Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας. Όλες οι λοιπές εκχωρηθείσες αρμοδιότητες μετά την λήξη της
Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας επανέρχονται στον Δήμο Κέας.

Η ολοκλήρωση της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά
στα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση που θα υπογραφεί  με τον εργολάβο
κατασκευής του έργου.
Οι ως άνω επί μέρους τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές, το άθροισμα τους όμως των
τριάντα δυο μηνών είναι δεσμευτική προθεσμία, που δύναται να παραταθεί μόνο μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και λήψη αποφάσεων από τα ίδια
όργανα  των  συμβαλλομένων  μερών  που  αποφάσισαν  για  την  σύσταση  της  παρούσας
διαβαθμιδικής σύμβασης, ως στο άρθρο 1 αναφέρεται. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ),  δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων,
αναλαμβάνει :

1. την προετοιμασία και τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την υλοποίηση του
έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας»
και ειδικότερα τον έλεγχο-σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, την υπόδειξη για
ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, την ευθύνη της αξιολόγησης
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των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της
σύμβασης.

2. την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας)  υπηρεσίας με στελέχη
της μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

3. Επίσης  η  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  αναλαμβάνει  να  συμμετέχει  με  δυο
εκπροσώπους  της  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας  Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

2. Ο Δήμος Κέας αναλαμβάνει :

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο στην υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

2. Να παρέχει έγκαιρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την αναγκαία πληροφόρηση
για θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του έργου.

3. Την  απρόσκοπτη  πρόσβαση  και  διάθεση  του  χώρου  για  την  κατασκευή  των
προβλεπόμενων  εργασιών,  ως  αυτές  φαίνονται  στα  σχέδια  τη  εγκεκριμένης
μελέτης. 

4. Να  συμμετέχει  με  ένα  εκπρόσωπο  της  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της
παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

• Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Κέας.

• Προϊσταμένη Αρχή το αρμόδιο όργανο του Δήμου Κέας

• Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, δια του
τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων.

• Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος.

i.Ο Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 6 του παρόντος) .

ii.Τα θέματα ρητρών ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος.

iii.Η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αποτελεί
αντικείμενο της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος.

iv.Ο  τρόπος  και  οι  όροι  ανάθεσης  της  σύμβασης  κατασκευής  που  θα  αναθέσει  η
«Προϊσταμένη Αρχή» ορίζονται στις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3669/2008 (για όσες
διατάξεις  παραμένουν  εν  ισχύει  μετά  την  δημοσίευση  του  Ν.4412/2016),  και  των
ειδικών Π.Δ., Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή
αυτών των νόμων.
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ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  προϋπολογισμός  της  Διαβαθμιδικής  Σύμβασης  ανέρχεται  σε  565.386,62  €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑι, μέσω της (ΣΑΕΠ
0672),  Κωδικός Έργου 2017ΕΠ06720017, με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος
Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι  Συμβαλλόμενοι  εκτιμώντας  τη  σοβαρότητα  του  αντικειμένου  της  Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και έχοντας υπόψη  την διάταξη του άρθρου 99 παρ. στ’, του
Ν.3852/2010,  αποφασίζουν  όπως  ορισθεί  Κοινή  Επιτροπή  που  θα  ασκεί  καθήκοντα
οργάνου παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.

Στην  Επιτροπή  συμμετέχουν  οι  εκπρόσωποι  των  συμβαλλομένων  μελών,  οι  οποίοι  θα
οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:

---  Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) 

--- Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Κέας 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου ως θα προβλέπεται στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορισμού εκπροσώπων της. 

Η  Επιτροπή  συγκαλείται  με  πρόσκληση  του  Προέδρου.  Στην  πρόσκληση  γράφονται  τα
θέματα ημερήσιας διάταξης. Η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει
θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου,
όπως αυτή προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται
για τις  τροποποιήσεις  της σύμβασης.  Η Επιτροπή βεβαιώνει  επίσης την εκπλήρωση των
όρων της σύμβασης κατά την λήξη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες,
λαμβάνονται  δε  κατά  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  και  δεσμεύουν  όλους  τους
συμβαλλόμενους φορείς.

Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε Μέλος, ή Μέλη της Επιτροπής την εισήγηση θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις Συνεδριάσεις τα αρμόδια Στελέχη
των δύο Φορέων  καθώς  και  οποιονδήποτε  κρίνει  σκόπιμο  για  παροχή  πληροφοριών  ή
απόψεων για τα συζητούμενα θέματα.  Σε  κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται
σχετικό Πρακτικό.

Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισμός  και  η
παρακολούθηση  όλων των ενεργειών που απαιτούνται  για  την  εκτέλεση της  παρούσας
Διαβαθμιδικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Διαβαθμιδικής Σύμβασης,
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η  διαπίστωση  της  ολοκλήρωσης  των  εκατέρωθεν  υποχρεώσεων,  η  εισήγηση  προς  τα
αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την
υλοποίηση της παρούσας,  η εισήγηση της παράτασης υλοποίησης του αντικειμένου  της
σύμβασης με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση, καθώς 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.

Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  είναι  δυνατό  να  πλαισιώνεται  και  από  ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο  από τα μέλη της.  Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται  να αποτελεί  την «Τεχνική
Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί
και  εκφέρει  άποψη  επί  των  ειδικών  επιστημονικών  θεμάτων,  αλλά  δεν  έχει  δικαίωμα
ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οι  λοιπές  λεπτομέρειες,  που  ενδεχομένως  απαιτηθούν  για  την  λειτουργία  της  Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της

ΑΡΘΡΟ 8

ΡΗΤΡΕΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, παρέχει στον
άλλο το δικαίωμα να αξιώσει  αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο
χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς
ενός μέρους, έχει ο Αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά. 

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των Συμβαλλομένων για θέματα που αναφέρονται στην
ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου
7. Η απόφαση στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη, άλλως αναβάλλεται για
μια  φορά  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  Επιτροπής  η  λήψη  απόφασης,  ώστε  να
επιτευχθεί ομοφωνία. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό υπερισχύει η πλειοψηφούσα γνώμη
των μελών της Επιτροπής. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την
ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων της Σύρου, Ν. Κυκλάδων. 
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ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την Τροποποίηση ή Παράταση της παρούσας Σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία,
η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των Συμβαλλόμενων Μερών.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την 

Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης

Χατζημάρκος Γεώργιος

Για το 

Δήμο  Κέας

Η Δήμαρχος 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του 
νόμου

Εισηγούμαστε: 

α.  την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
στη θέση Άγιος Ιωάννης - Χάλαρα του Δήμου Κέας» και 
β. την έγκριση του υποβληθέντος Σχεδίου Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑι, μέσω της
(ΣΑΕΠ 0672), Κωδικός Έργου 2017ΕΠ06720017, με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση
Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α.  την έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  μεταξύ της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Κέας, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
στη θέση Άγιος Ιωάννης - Χάλαρα του Δήμου Κέας» και 

β. την έγκριση του υποβληθέντος Σχεδίου Σύμβασης  Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
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Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑι, μέσω της
(ΣΑΕΠ 0672), Κωδικός Έργου 2017ΕΠ06720017, με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση
Άγιος Ιωάννης – Χάλαρα του Δήμου Κέας».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 156/2022
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ΘΕΜΑ  2ο :  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση “Κανονισμού
Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών”.  

Ο Πρόεδρος  της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης λέει ότι : 

Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται  με βάση το Ν.4849/2021,  προκειμένου να

ρυθμίσει θέματα και προβλήματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται με την

ευκαιρία εορτών ή επετείων σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Κέας και να ενισχύ-

σει την εύρυθμη λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάτα-

ξης.

Επί του σχεδίου “Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων αγορών” έχουν 
γνωμοδοτήσει θετικά το Δ.Σ. της Κοινότητας Ιουλίδας με την υπ’αριθμ. 15/2022 απόφαση
και το Δ.Σ. της Κοινότητας Κορησσίας με την υπ’αριθμ. 5/2022 απόφαση. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις
ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Κοινοτήτων Ιουλίδας
και Κορησσίας, την ανάγκη έγκρισης του κανονισμού και την εισήγηση του Προ-
έδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων 
αγορών” ο οποίος παρατίθεται παρακάτω σε πλήρες κείμενο. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

                                                             ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ      
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                                              ΑΡΘΡΟ 1

                                         Σκοπός Κανονισμού – Πεδίο Εφαρμογής

Ο Κανονισμός αυτός συντάσσεται με βάση το Ν.4849/2021, προκειμένου να ρυθμί-

σει θέματα και προβλήματα των υπαίθριων αγορών που πραγματοποιούνται με την

ευκαιρία εορτών ή επετείων σε χώρους εντός των ορίων του Δήμου Κέας και να ενι-

σχύσει την εύρυθμη λειτουργία τους και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν

διάταξης.

Ο παρών κανονισμός  εκδίδεται βάσει α) Νόμων,  β) Π.Δ και εγκυκλίων που αφο-

ρούν  την  ίδρυση  και   λειτουργία εμποροπανηγύρεων όπως  τροποποιήθηκαν και

ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα :

1. Άρθρα 75 & 79 του Ν. 3436/2006 Κ.Δ.Κ

2. Άρθρα 65, 83,84 & 94 του Ν.3852/2010

3. Τον Ν.4849/2021 » Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου ... και λοιπές επείγουσες δια-
τάξεις»

4. Το άρθρο 6 του Π.Δ 12/2005

5. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους τους συναλλασ-

σόμενους πωλητές και εκθέτες που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές του

Δήμου Κέας.  Η διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς ορίζεται στο άρθρο

36 του Ν. 4849/2021 και είναι :

Θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήμερων εορταστικών αγορών, των επετειακών,

πολιτιστικών, εποχιακών αγορών έως πέντε (5) συναπτές ημέρες και παραδοσια-

κών εμποροπανηγύρεων που τελούνται μία (1) φορά τον χρόνο μέχρι και επτά (7)

ημέρες.

Πασχαλινών αγορών μέχρι και δέκα πέντε (15) συναπτές ημέρες.

Χριστουγεννιάτικων αγορών μέχρι και τριάντα (30) συναπτές ημέρες.

Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις ο καθορισμός και η χωροθέτηση των θέσε-

ων πραγματοποιείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Πλαίσιο λειτουργίας

Οι ώρες λειτουργίας των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών καθορίζονται με απόφα-

ση του Δημοτικού   Συμβουλίου. Η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και συναρμο-

λόγηση των εκθετηρίων πάγκων γίνεται δυο ώρες νωρίτερα από τη λειτουργία της

βραχυχρόνιας αγοράς. Η αποχώρηση των εκθετών γίνεται μια ώρα μετά το πέρας

της βραχυχρόνιας αγοράς.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της υπαί-

θριας Αγοράς και πάνω στα πεζοδρόμια αυτής την ημέρα λειτουργίας της, συμπερι-

λαμβανομένων και των οχημάτων των εκθετών εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία

ορίζει  ως ειδικά  διασκευασμένα οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και

των οχημάτων ειδών κυλικείου προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση πεζών

πάνω σε αυτά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τα πρόστιμα που ο  Κ.Ο.Κ. ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήμα-

τά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της αγοράς από το προηγούμενο

βράδυ.
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Λειτουργία βραχυχρόνιων αγορών

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη λειτουργία της βραχυχρόνιων αγορών

σύμφωνα με τα άρθρα 79 του Ν 3463/2006 και 33 έως 40 του Ν.4849/2021, εγκρίνει

το χώρο, προσδιορίζει τον αριθμό των θέσεων, τις κατηγορίες αυτών και τη χωρο-

θέτηση τους.

            Η επιλογή του χώρου λειτουργίας των υπαίθριων αγορών ορίζεται βάσει του

Άρθρου 26 - Νόμος 4497/2017 σύμφωνα με το οποίο:

1. Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισμένους από τον αρμόδιο

φορέα λειτουργίας ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς,

ιδιόκτητους  ή  μισθωμένους,  όπως  πλατείες,  πάρκα  και  γενικότερα  ανοικτούς

χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους

τους πολίτες. Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, μπορεί να επιλεγούν

κατάλληλοι δρόμοι.
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             Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώμη 

της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία

τους. Αν η γνώμη της αστυνομικής αρχής δεν υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών 

αφότου ζητηθεί, η απόφαση του φορέα λειτουργίας εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή.

             2. Από την επιλογή των χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δεν 

πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η λειτουργία σε σχολεία, νοσοκομεία, 

σταθμούς του αστικού και του προαστιακού σιδηρόδρομου, σταθμούς υπεραστικών 

λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοι-

κιών και καταστημάτων και οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, ούτε να δυσχεραί-

νεται ο εφοδιασμός κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό 

κοινό.

           3.Η απόφαση ορισμού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας οργανωμένης αγοράς 

συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάσσεται με μέριμνα του Δήμου 

Κέας και στο οποίο απεικονίζονται:

α) τα όρια που αυτή καταλαμβάνει,

β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊόντων,

γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές με αρίθμηση, αναφορά στο 

αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και

δ) οι κενές θέσεις.

Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα, καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.A.Α. και 

κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της 

προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν..

          Προτεινόμενοι χώροι και ημερομηνίες λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών στην

Κέα μετά από προτάσεις που κατατέθηκαν από εκπροσώπους των παραγωγών της

Κέας στην Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Κέας είναι :

1. Το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου στο Βουρκάρι στον προαύλιο χώρο του Νη-

πιαγωγείου στα πλαίσια της εορταστικής πανήγυρης των Αγίων Αναργύρων.

Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. – 00:00 μ.μ.
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2. Το δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου στην πιάτσα της Ιουλίδας περιμετρικά του

χώρου έχοντας ρυθμίσει την κυκλοφορία για τις ώρες λειτουργίας της αγοράς.

Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ.

3. Τον  Ιούλιο  στην  παραλία  του  Οτζιά  πλαισιώνοντας  «Την  παραδοσιακή

Τζιώτικη Βραδιά» που συνδιοργανώνει  ο Δήμος Κέας με τον Εξωραϊστικό

Σύλλογο του Οτζιά κάθε χρόνο. Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. -

00:00 μ.μ.

4. Στις 6 Αυγούστου στην περιοχή των Ποισσών στα πλαίσια της διοργάνωσης

από το Σύλλογο Ποισσών «Ο Άγιος Ισίδωρος» του πανηγυριού της Μεταμόρ-

φωσης της Σωτήρος.   Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00

μ.μ.

5. Την 16η Αυγούστου στην Κατωμεριά στα πλαίσια της διοργάνωσης του παρα-

δοσιακού γλεντιού που συνδιοργανώνει ο Δήμος Κέας με τον Εξωραϊστικό

Σύλλογο  «Καρθαία». Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00 μ.μ. - 00:00

μ.μ.

6. Το πρώτο τριήμερο μετά το Δεκαπενταύγουστο (Παρασκευή-Σάββατο-Κυρια-

κή)  στο προαύλιο  του Δημοτικού  Σχολείου  της  Κορησσίας  όπου ο Δήμος

Κέας διοργανώνει κάθε χρόνο φεστιβάλ παραδοσιακών προϊόντων. Προτει-

νόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00μ.μ. 

Εξαίρεση του κανονισμού θα αποτελεί η περίπτωση που η 15η  Αυγούστου είναι Πα-

ρασκευή, Σάββατο ή Κυριακή, όπου η εν λόγω βραχυχρόνια αγορά προτείνεται να

πραγματοποιείται το αμέσως επόμενο τριήμερο στον ίδιο χώρο με τις ίδιες ώρες λει-

τουργίας.

Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου περιμετρικά της Πλατείας Ηρώων στην

Κορησσία. Προτεινόμενες ώρες λειτουργίας:  17:00μ.μ. - 00:00 μ.μ.

         

Ο αριθμός των θέσεων προκύπτει βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που θα συ-

νταχθεί από το Δήμο Κέας των χώρων που θα ορισθούν για τη λειτουργία των βρα-

χυχρόνιων αγορών.
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             Οι εκθέτες που θα δραστηριοποιούνται εκτός των χωροθετημένων θέσεων

των εμποροπανηγύρεων θα έχουν τις κυρώσεις που η νομοθεσία ορίζει.

Οι βραχυχρόνιες αγορές είναι υπαίθριες και ως εκ τούτου η εμπορική τους δραστη-

ριότητα συναρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Ο Δήμος δεν φέρει ουδεμία ευ-

θύνη για τη χαμηλή επισκεψιμότητα που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω δυσμενών

καιρικών συνθηκών και ουδεμία επιστροφή των καταβαλλόμενων τελών μπορεί να

πραγματοποιηθεί.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Κέας η ανάγκη ματαίωσης της αγοράς,

οι πωλητές– εκθέτες οφείλουν να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και άμεσα.
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Συμμετοχή ενδιαφερομένων

Στις εμποροπανηγύρεις του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν:

Α). πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις

βραχυχρόνιες αγορές

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου

σύμφωνα με τα άρθρα 4 , 34 του Ν. 4849/2021 και την αριθμ. 21049/2022 απόφαση

του υπουργού ανάπτυξης και επενδύσεων (ΦΕΚ 981/2022).

Β). Πωλητές που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και άδεια

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Γ). Πωλητές που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο 
εμπόριο

Δ). Άδεια χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
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Υποβολή Αιτήσεων

Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του προκήρυξη, με την οποία καλεί τους ενδια-

φερόμενους  για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη βραχυχρόνια

αγορά. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4

εργάσιμες ημέρες.
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Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υπο-

βάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας την άδεια υπαί-

θριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παραγράφου 2αγ του άρθρου 4 και

34 του Ν4849/2021, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων

υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρω-

ση.
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Κατηγορίες διατιθέμενων προϊόντων

Για κάθε υπαίθρια αγορά χωροθετούνται θέσεις με τα επιτρεπόμενα πωλούμενα

είδη. Τα είδη πρέπει να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Οι

κατηγορίες των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται είναι: είδη διατροφής, συ-

σκευασμένα-  μεταποιημένα  προϊόντα  διατροφής, παγωτά, βιομηχανικά προϊόντα,

εργαλεία, λευκά είδη, ένδυση, είδη διακόσμησης, βιβλία, χαλιά, είδη κουζίνας, άνθη

φυτά,  είδη λαϊκής τέχνης,  καλλιτεχνήματα.  Στις  χριστουγεννιάτικες  – πασχαλινές

αγορές  τα  επιτρεπόμενα  είδη που μπορούν να διατίθενται αφορούν εορταστικό

διάκοσμο, παιχνίδια και παρόμοια εποχιακά είδη.
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Όροι λειτουργίας

Στους χώρους λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς θα υπάρχει διαγράμμιση των

διατιθέμενων θέσεων, ή άλλη πρόχειρη σήμανση. Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν

προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές- εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους

εισόδων– γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων. Ο σχε-

διασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη

διέλευση των επισκεπτών, την έλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα–

πυροσβεστική), αλλά και την ομαλή διενέργεια της βραχυχρόνιας αγοράς. Για το

λόγω αυτό οι εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο το

χώρο τον οποίο τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή χωρίς να εμποδίζουν την

λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων. Ακόμα προκειμένου

να εξασφαλίζεται η διέλευση των πεζών στα πεζοδρόμια θα πρέπει να απομακρύ-
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νονται τα οχήματα των εκθετών από αυτά και να μην παραμένουν σταθμευμένα

εκεί.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες– πωλητές της βραχυ-

χρόνιας αγοράς,  η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων,  η

δραστηριοποίηση στους χώρους της αγοράς μη αδειούχων πωλητών, η πώληση προ-

ϊόντων στους διαδρόμους καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση των

θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες.
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Τοποθέτηση Πωλητών

Για τη συμμετοχή στις βραχυχρόνιες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκ-

δίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου και η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α

και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του

παρόντος κανονισμού. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχι-

στον το ονοματεπώνυμο του πωλητή, η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην

αγορά και τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά. Οι κάτοχοι

βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπε-

ται να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία βραχυχρόνιες αγο-

ρές, μέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.

44849/2021. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των

υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως

εξής :

Α).  Σε πωλητές που διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας

στις βραχυχρόνιες αγορές σε ποσοστό 75%.

Β).Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και άδεια

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σε ποσοστό 10%.

Γ). Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο

εμπόριο σε ποσοστό 10%.

Δ). Σε πωλητές που διαθέτουν άδεια χειροτέχνη - καλλιτέχνη σε ποσοστό 5%
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Εκθετήριοι πάγκοι

Ο πωλητής καταλαμβάνει μόνο τη θέση που του έχει παραχωρηθεί. Δεν επι-

τρέπεται η αποθήκευση προϊόντων, ή υλικών συσκευασίας εκτός της θέσης.

Ο πωλητής μεριμνά για την απρόσκοπτη μετάβαση των πεζών από τους προκαθορι-

σμένους διαδρόμους στις οικίες και στα καταστήματα που βρίσκονται στην οδό.

Οι εκθετήριοι πάγκοι των πωλητών δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μήκος το 1,80μ. και

πρέπει  να  είναι  ομοιόμορφα  διακοσμημένοι  ώστε  να  ανταποκρίνονται  αισθητικά

στην εικόνα που θέλει να προβάλλει ο Δήμος Κέας για τα τοπικά προΐόντα του.

Απαγορεύεται να στερεώνεται με τρόπο που να δημιουργεί εμπόδια στο χώρο κίνη-

σης των πεζών.

Οι πάγκοι τοποθετούνται ομοιόμορφα και δεν εξέχουν της διαγραμμισμένης ευθείας

που υπάρχει στα καταστρώματα των οδών προκειμένου για την απρόσκοπτη κίνηση

των πεζών. Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων. Δεν επιτρέπε-

ται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες.
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Υποχρεώσεις Εκθετών

Οι πωλητές – εκθέτες που συμμετέχουν στην αγορά υποχρεούνται:

1. Να διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά που ο εκάστοτε νόμος ορίζει για

τα είδη και τις ποσότητες των προϊόντων που θα διακινηθούν στην αγορά

σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές, αγορανομικές, αστυνομικές, υγειο-

νομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.

2. Να έχουν σε εμφανές σημείο τοποθετημένη πινακίδα (πλαστικοποιημένη με-

γέθους Α4) στην   οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αδειούχου,

το είδος και ο αριθμός της άδειας

3. Τα  προς  πώληση  εμπορεύματα  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένα  πάνω  σε

πάγκους  ή  τελάρα  με τέτοιο  τρόπο ώστε  να  διασφαλίζονται  οι  συνθήκες

υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε είδος να υπάρχει πινακίδα με την
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τιμή πώλησης των προϊόντων, την προέλευση και την ποιότητα των προϊ-

όντων.

4. Οι παραγωγοί επιτρέπεται να πωλούν προϊόντα αυστηρά δικής τους παραγω-

γής και όχι προϊόντα από άλλες πηγές.

5. Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου

Κέας και τις διατάξεις τις οποίες προβλέπονται από αυτόν, σε αντίθετη περί-

πτωση θα επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που ο κανονισμός κα-

θαριότητας ορίζει. Οι εκθέτες οφείλουν να συγκεντρώνουν τα απορρίμματα

που ο καθένας έχει δημιουργήσει. Υποχρεούνται ακόμη να συλλέγουν όλα τα

αντικείμενα που χρησιμοποιούν για την εργασία τους μετά το πέρας της αγο-

ράς ώστε ο χώρος να παραμένει καθαρός.

6. Οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν το προκαθορισμένο ωράριο των αγορών

όπως αυτό έχει καθορισθεί με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού και να

συμμορφώνονται με αυτό προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα

τόσο στις υπηρεσίες καθαριότητας όσο και στους περίοικους. Η παραμονή

των εκθετών μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κα-

τάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. Οι εκθέτες οφείλουν να καταλαμβάνουν μόνο το χώρο που τους παραχω-

ρήθηκε και όχι κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους.

8. Δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της Αγοράς η διανομή διαφημιστικού υλι-

κού.

9. Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες 

σε τρίτους. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η 

εκάστοτε νομοθεσία.

10. Οι εκθέτες πρέπει να διαθέτουν σε εμφανές σημείο πρόσφατα αναγομωμένο 
πυροσβεστήρα.

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση εγκαταστάσεων ή πάγκων σε άλλη μέρα εκτός

λειτουργίας της Αγοράς ή εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία

της. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη πε-

ζοδρομίου, οι δε πάγκοι, θα συγκεντρώνονται και θα διαχειρίζονται ως απορ-
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ρίμματα.

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο

το δικαίωμα :

Α) να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες
χρονιές.

Β) να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μίσθιου, να κηρύσσει έκπτωτο τον μι-

σθωτή και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε

νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.

Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνια-

κής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την φύλαξη εμπορευμάτων ή προϊόντων που

θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά στον χώρο που θα τους διαθέσει.

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στον χώρο

της Αγοράς από οποιαδήποτε αιτία.  Η ευθύνη βαρύνει  αποκλειστικά  τους  ίδιους

τους συμμετέχοντες στην βραχυχρόνια αγορά.

Η συμμετοχή στη βραχυχρόνια αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλα-

κτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ     11  

Τέλη

Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δραστηριοποίησης στη βραχυ-

χρόνια αγορά καταβάλλουν το τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη 

θέσεων.

Ως τέλος για εκάστη θέση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές που προ-

γραμματίζει  να λειτουργήσει ο Δήμος Κέας, προτείνεται το ποσό των 5 ευρώ ημε-

ρησίως καθώς η χρήση των θέσεων όπως ορίζει και το άρθρο 3 του ιδίου κανονι-

σμού είναι για λίγες ώρες.  Η καταβολή των τελών θα γίνεται εφάπαξ  κατά την χο-
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ρήγηση της θέσης  και πριν την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου.

                                            ΑΡΘΡΟ     12  

ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι αναγραφόμενοι στο άρθρο 58 του Ν. 4849/2021 ή σε περίπτωση τροποποίησής

του με τις  ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

      ΑΡΘΡΟ     13  

Αρμόδια υπηρεσία

Αρμόδια υπάλληλος του Δήμου για την έγκριση συμμετοχής των πωλητών είναι η κ.

Φανή-Άννα Μπαλατσού.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητι-

κών που ο νόμος  ορίζει και βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί μη οφειλής

στο Δήμο Κέας, καθώς και ΥΔ ότι έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ     14  

                                    Προσθήκη - Τροποποίηση –Κατάργηση

Προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή επιμέρους

άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όπου αναφέρονται σχετικά άρθρα του Ν. 4849/2021, θα ισχύει η τυχόν      τροποποίη-

σή τους.

ΑΡΘΡΟ 15

                                                  Ισχύς Κανονισμού

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβού-

λιο και καταργεί κάθε προηγούμενη απόφαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 157/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ ή σύμβασης

μίσθωσης έργου ή ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης αναφέρει τα εξής : 

1) Σε συνέχεια του με αριθ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724 εγγράφου του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 
μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημόσιου τομέα έτους  
2023.
2) Την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την 
κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 
57 του ν. 4821/2021, αλλά και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου άλλων κλάδων,

 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 η οποία 
εκδόθηκε κατόπιν της υπ  αριθμ. 50/04-11-2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου,  ́
εγκρίθηκε μεταξύ άλλων ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 
μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης και 
-του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.981/οικ.13724 εγγράφου του Υπουργείου 
Εσωτερικών οι φορείς της  Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της ΠΥΣ 
33/2006, θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των 
κατηγοριών προσωπικού ΙΔΟΧ για το έτος 2023 και συγκεκριμένα για το προσωπικό 
των παρακάτω κατηγοριών:

α) Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που προσλαμβάνεται 
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων των δήμων κατά τις διατάξεις του άρθρου
57 του ν.4821/2021 και 

β) Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) άλλων κλάδων.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη:

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.981/οικ.1372420-8-2022   έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού  με 
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου 
ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέας  για το έτος 2023, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021».

 -Το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α 166) «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε ́
θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας του Ενιαίου 
Συστήματος Κινητικότητας και Λοιπές διατάξεις.
Την υπ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 Εγκύκλιος, κατόπιν της υπ  ́
αριθμ. 50/04-11-2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ́
μεταξύ άλλων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου 
ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης.
-Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (Α 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών  ́
Υπαλλήλων, όπως ισχύουν.
-Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Α  114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως  ́
ισχύουν.
-Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν. 4623/2019 όπως
ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα λήψης της απόφασης 
για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού των Δήμων από το 
Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή.
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας (ΦΕΚ 5640/Β/03-12-2021).
- Την υπ αριθμ. οικ.4592/7-9-2022 Βεβαίωση της  Προϊσταμένης των  Διοικητικών  ́
και  Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου Κέας  ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες 
πιστώσεις για τη μισθοδοσία  του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
έτους 2023.
- Τις ανάγκες του Δήμου Κέας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων 
της χωρικής του αρμοδιότητας για το σχολικό έτος 2023-2024.
-Τις ανάγκες για την στελέχωση του   Δημοτικού Νηπιακού Σταθμού Κέας,

εισηγούμαστε, στο πλαίσιο των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

(α) τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας για το σχολικό 
έτος 2023-2024 και (β) τις ανάγκες στελέχωσης για τη λειτουργία του  Δημοτικού 
Νηπιακού Σταθμού δυναμικότητας είκοσι (20) νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως και 
4  ετών που θα λειτουργήσει ο Δήμος Κέας και στη Βεβαίωση της Προϊσταμένης της 
Οικονομικής Υπηρεσία  περί της εγγραφής των σχετικών πιστώσεων στο 
προϋπολογισμό του έτους 2023.

Για την πρόσληψη του κάτωθι προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες (Α και Β) στους οποίους 
αποτυπώνονται ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού, ο χρόνος και οι ώρες 
απασχόλησης αυτού (πλήρης η μερική απασχόληση):
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΥΕ Καθαριστές/ στριες Σχολικών Μονάδων Μερικής /Απασχόλησης Πλήρους 
Απασχόλησης Σχολικό Έτος 2023-2024.

Α/Α Ώρες απασχόλησης Κατηγορία Ειδικότητα Απασχόληση 

1 3 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής  απασχόλησης

2                   6,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Πλήρους  Απασχόλησης 

3  5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης

4 1,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης

5 6,0 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης 

6 5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ / ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δήμος Κέας -  ΤΕ     Βρεφονηπιοκόμων     -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων    -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες        -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

Επισημαίνεται πως η αναγκαιότητα πρόσληψης του ως άνω προσωπικού σε 
όλες τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας είναι πολύ μεγάλη καθώς δεν υπάρχουν 
μόνιμοι καθαριστές.

Επιπλέον, η λειτουργία το  Δημοτικού Νηπιακού Σταθμού απαιτεί για τη 
στελέχωσή του την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού προκειμένου αυτό να 
λειτουργήσει εύρυθμα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 
καθώς η ζήτηση για την κάλυψη θέσεων νηπίων  είναι πολύ μεγάλη.

Για τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως:

Α. εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης - στα πλαίσια του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 – εννέα  (9) υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ΙΔΟΧ αφενός για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του 
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Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και αφετέρου για τις ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του 
δημοτικού νηπιακού τμήματος προσχολικής φροντίδας, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στους κάτωθι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
Δήμος Κέας  ΥΕ Καθαριστές/ στριες Σχολικών Μονάδων Μερικής /Απασχόλησης 
Πλήρους Απασχόλησης Σχολικό Έτος 2023-2024

Α/Α Ώρες απασχόλησης Κατηγορία Ειδικότητα Απασχόληση 

1 3
ΥΕ Καθαριστές-στριες

σχολικών μονάδων
Μερικής  απασχόλησης

2                             6,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Πλήρους  Απασχόλησης 

3
 5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες

σχολικών μονάδων
Μερικής Απασχόλησης

4 1,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης

5 6,0 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής Απασχόλησης 

6 5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων Μερικής Απασχόλησης 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δήμος Κέας -  ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων                 -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες                 -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

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

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

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

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

Α. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος πρόσληψης - στα πλαίσια του ετήσιου  
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 – εννέα  (9) υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ΙΔΟΧ αφενός για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του 
Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και αφετέρου για τις ανάγκες στελέχωσης και λειτουργίας του 
δημοτικού νηπιακού τμήματος προσχολικής φροντίδας, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στους κάτωθι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Δήμος Κέας  ΥΕ Καθαριστές/ 
στριες Σχολικών Μονάδων Μερικής /Απασχόλησης Πλήρους Απασχόλησης Σχολικό 
Έτος 2023-2024

Α/Α Ώρες απασχόλησης Κατηγορία Ειδικότητα Απασχόληση 

1 3
ΥΕ Καθαριστές-στριες

σχολικών μονάδων Μερικής  απασχόλησης

2                     6,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Πλήρους  Απασχόλησης 

3  5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής Απασχόλησης

4 1,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής Απασχόλησης

5 6,0 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής Απασχόλησης 

6 5,5 ΥΕ Καθαριστές-στριες
σχολικών μονάδων

Μερικής Απασχόλησης 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΝΗΠΙΑΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δήμος Κέας -  ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων                 -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ(11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ
                      -  ΥΕ Καθαριστές/ στριες                 -Ένας (1)      ΕΩΣ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΜΗΝΕΣ

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

Γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 158/2022
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ΘΕΜΑ 4ο :Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη «Επέκταση συ-
στήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Ν. Κέας» για την υποβολή πρότασης χρημα-
τοδότησης στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ-
ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλα-
γή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικο-
νομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

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

Με  την  υπ'  αρ.  πρ.  ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-08-2022  ορθή
επανάληψη της πρόσκλησης ΤΑ 01/Ταμείο Ανάκαμψης/Αναγνωριστικό 16850 του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  /  Γενικής  Γραμματεία  Φυσικού
Περιβάλλοντος για  την  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στον  ΠΥΛΩΝΑ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4  «Αειφόρος
χρήση  των  πόρων,  ανθεκτικότητα  στην  κλιματική  αλλαγή  και  διατήρηση  της
βιοποικιλότητας»  ο  οποίος  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Ανάκαμψης  και
Ανθεκτικότητας ΚΑΛΕΙ  Τους ΟΤΑ Α’  και  Β’  βαθμού και  τις  Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  (ΔΕΥΑ)  της  Χώρας  για  την  υποβολή  προτάσεων
(πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4
«Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση
της  βιοποικιλότητας»,  του παραρτήματος  της  από 13  Ιουλίου 2021 εκτελεστικής
απόφασης  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την  έγκριση  της
αξιολόγησης  του  σχεδίου  ανάκαμψης  και  ανθεκτικότητας  για  την  Ελλάδα,
προκειμένου  να  ενταχθούν  στο  Ταμείο  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  και  να
χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για
την κατασκευή έργων και  την  προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την
εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας  και  ποιότητας  ύδατος  για  ανθρώπινη
κατανάλωση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση
δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Υποδομές παροχής νερού
B. Τηλεμετρία  –  έργα  τηλεχειρισμού  για  τον  εντοπισμό  διαρροών  σε  δίκτυο
ύδρευσης 
Γ. Ψηφιακοί μετρητές νερού
Δ. Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης

Ο  ∆ήμος  Κέας  συντάσσει  μία  πρόταση  με  τίτλο  “Επέκταση  συστήματος
ελέγχου δικτύων ύδρευσης Ν. Κέας”
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Στην  παρ.  5j της  εν  λόγω  πρόσκλησης  αναφέρεται  ότι  απαιτείται για τις
προμήθειες, αναλυτική τεκμηρίωση του αιτούμενου προϋπολογισμού.”

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της Επιτροπής
∆ιερεύνησης  Τιμών  για  την  υποβολή  πρότασης  στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω
πρόσκλησης, με τον ορισμό των κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήμου Κέας :

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Ρόλος της επιτροπής είναι λαμβάνοντας υπόψη προσφορές εμπορικών και τεχνικών
εταιριών,  αλλά  και  εμπειρία,  να  συντάξει  πίνακες  από  τους  οποίους   να
προσδιορίζονται οι μέσες τιμές υλικών, λογισμικών και εργασιών και οι αντίστοιχες
τιμές  μονάδος  που  θα  οριστούν  ως  τιμές  προϋπολογισμού  για  την  ανωτέρω
προτεινόμενη πράξη.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εγκρίνει  τη
συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής και να ορίσει τα μέλη αυτής. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την υπ'
αρ. πρ.  ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/02-08-2022 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης
ΤΑ 01/Ταμείο Ανάκαμψης/Αναγνωριστικό 16850 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας / Γενικής Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει  τη  συγκρότηση  της  Επιτροπής  ∆ιερεύνησης  Τιμών  για  την  πράξη
«Επέκταση συστήματος  ελέγχου δικτύων ύδρευσης  Ν.  Κέας»  για  την  υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην
κλιματική  αλλαγή  και  διατήρηση  της  βιοποικιλότητας»  ο  οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Β. Ορίζει μέλη της εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους του ∆ήμου Κέας. 

1. Δεμένεγα Δήμητρα – ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2. Φανή Άννα Μπαλατσού – ΔΕ Διοικητικού
3. Πετρή Βασιλική – ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Ρόλος της επιτροπής είναι λαμβάνοντας υπόψη προσφορές εμπορικών και τεχνικών
εταιριών,  αλλά  και  εμπειρία,  να  συντάξει  πίνακες  από  τους  οποίους  να
προσδιορίζονται οι μέσες τιμές υλικών, λογισμικών και εργασιών και οι αντίστοιχες



      33ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2022

τιμές  μονάδος  που  θα  οριστούν  ως  τιμές  προϋπολογισμού  για  την  ανωτέρω
προτεινόμενη πράξη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 159/2022

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή
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