
      37ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Οκτωβρίου 2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 37ης/11.10.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα,  ημέρα  Τρίτη  11  Οκτωβρίου 2022  και  ώρα  09:30,  πραγματοποιήθηκε  στην  αίθουσα
συνεδριάσεως  του  Ιστορικού  Δημαρχείου  Κέας,  η  37η  τακτική  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  του  Δήμου  Κέας,  ύστερα  από  την  αριθμ.πρωτ.  5120/07.10.2022  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 6
μέλη :

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

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

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 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5120/07.10.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  : Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  με  την  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής,  για  την  “Επικαιροποίηση
μελέτης  οδοποιίας  “Βελτίωση  υφιστάμενης  οδού  Κορησσίας  –  Ξύλων”
[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  2ο  : Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  με  την  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής,  για  την  “Μελέτη  βελτίωσης
κεντρικού  οδικού  δικτύου  Ν.  Κέας  Τμήμα  Σωρός  -  Σπαθί”  [Εισηγητής  :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 3ο : «Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης τεχνικών μελετών για την εκτέλεση του
έργου  “Κατασκευή  παράκαμψης  Βουρκαρίου” [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ  4ο  : Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  με  την  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής,  για  την  “Μελέτη  για  την
κατασκευή παράκαμψης  Βουρκαρίου”  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,  για την ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 –
2023”. [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 6ο  :  Εισήγηση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  17ης
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.
[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παράτασης του έργου «Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας» - Τροποποίηση σύμβασης  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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Θέμα 1Ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονο-
πρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής,  για  την  “Επικαιροποίηση  μελέτης
οδοποιίας  “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας – Ξύλων”.

O Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής εισηγούμενος  το  1ο 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 Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Δήμου Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρε-
σίας  και  είναι  σε θέση να υποστηρίξει  το Δήμο Κέας στην υλοποίηση του  έργου
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«Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας  “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησ-
σίας – Ξύλων».

Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά  του έργου  «Επικαιροποίηση  μελέτης  οδοποιίας
“Βελτίωση  υφιστάμενης  οδού  Κορησσίας  –  Ξύλων», σύμφωνα με το σχέδιο
Τεύχους  Τεχνικών Δεδομένων που έχουν συντάξει  οι  Υπηρεσίες  του Δήμου Κέας,
έχουν ως εξής:

Η  υφιστάμενη  οδός  Κορησσίας  –  Ξύλων  συνολικού  μήκους  4.776  μ.  αποτελεί

διαχρονική εξέλιξη παλαιάς ημιονικής οδού (στενής) η οποία υπέστη βελτιώσεις για

να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των νέων μέσων μεταφοράς. Σήμερα η οδός αυτή είναι

σχεδόν στο σύνολό της χωματόδρομος,  κυκλοφορείται από αυτοκίνητα σε όλο το

μήκος της και εμφανίζει αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, αφού εξυπηρετεί αρκετές

οικισμένες  περιοχές.  Κατά  τους  θερινούς  μήνες  ο  κυκλοφοριακός  φόρτος  είναι

σημαντικός, τα οχήματα κινούνται σε πολλά σημεία με δυσκολία, η ενόχληση των

κατοίκων από την σκόνη είναι έντονη και η ασφάλεια της κυκλοφορίας βρίσκεται σε

χαμηλά  επίπεδα.   Η  βελτίωση  της  οδού  ώστε  να  καταστεί  ένας  ασφαλής  και

λειτουργικός  δρόμος  ο  οποίος  εξυπηρετεί  περιοχές  με  έντονη  ανάπτυξη,  είναι

επιβεβλημένη. 

Η οριστική μελέτη που έχει συνταθεί εξασφαλίζει την βελτίωση και αναβάθμιση της

οδού επιτυγχάνοντας:

 Τοπικές  διαπλατύνεις  όπου  δεν  απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  ώστε  να

εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος οδοστρώματος περί τα 8,0 μ.

 Τοπικές βελτιώσεις στην μηκοτομή.

 Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, κυρίως οχετών.

 Ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.

Μετά τις εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών τα στοιχεία της Οριστικής

μελέτης που συντάχθηκε το έτος 2008 είναι ανεπίκαιρα. Το έδαφος όπως εμφανίζεται

στην μηκοτομή και στις διατομές έχει πλήρως διαφοροποιηθεί, έχουν προστεθεί υλικά

διάστρωσης, έχουν γίνει επιπρόσθετες παρόδιες κατασκευές από τους ιδιοκτήτες των

οικοπέδων, κλπ. 

Η  υφιστάμενη  οριστική  μελέτη  πρέπει  να  επικαιροποιηθεί  και  να

πραγματοποιηθούν τα εξής:

 Αποτύπωση  της  ζώνης  διέλευσης  της  οδού  σε  κλίμακα  1:1000,  ώστε  να

αποδοθεί  η  σημερινή  κατάσταση  του  εδαφικού  αναγλύφου  αλλά  και  των

κατασκευών που έχουν προστεθεί από το έτος της αρχικής αποτύπωσης και

μετά. Το μέσο πλάτος της ζώνης αποτύπωσης είναι 20,0 μ. το μήκος 4,8 χλμ.
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Για την αποτύπωση απαιτείται η ίδρυση 2 τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης,

στην αρχή και το τέλος της οδού και πολυγωνικές στάσεις σε μέση απόσταση

90,0 μ. δηλαδή συνολικά 50 τεμάχια.

 Στο νέο υπόβαθρο που θα δημιουργηθεί θα γίνει η οριστική μελέτη της οδού

θα συνταχθούν:

 Οριζοντιογραφία σε κλ. 1:100

 Μηκοτομή σε κλ. 1:1000 / 1:100

 Κατά πλάτος τομές σε κλ. 1:100

 Τυπικές διατομές

 Πίνακες χωματισμών

 Προμέτρηση εργασιών 

 Προϋπολογισμός

 Τεύχη δημοπράτησης

 ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δεν απαιτείται η μελέτη άλλων τεχνικών έργων πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται

στην οριστική μελέτη.

Αναλυτικότερα αφορά σε 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Αρμόδια  για  την  άσκηση  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  του  έργου
«Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας –
Ξύλων”» είναι  η  Τεχνική Υπηρεσία  της  Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης
Εταιρείας Δήμου Φυλής η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα
μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.
Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  η  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες
υποχρεώσεις:

 Τη σύνταξη του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,
Υπολογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ) για
την ανάθεση της Μελέτης.

 Τη διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης  και  ειδικότερα  τη  δημοσίευση  της
πρόσκλησης/διακήρυξης  βάσει  του  φακέλου  δημόσιας  σύμβασης  και  της
κείμενης Νομοθεσίας, την αξιολόγηση των προσφορών και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

 Την  άσκηση  του  ρόλου  της  Διευθύνουσας  (επιβλέπουσας)  υπηρεσίας  με
στελέχη της μέχρι και την έγκριση της Μελέτης.

Ο Δήμος Κέας προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση
της σύμβασης και η υλοποίηση του έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα
στελέχη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας  Δήμου  Φυλής.  Επίσης  (όπου  απαιτηθεί),  ορίζει  συγκεκριμένα  στελέχη
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επιφορτισμένα  με  την  υποχρέωση  της  συνεργασίας  με  τα  στελέχη  του  2ου
συμβαλλόμενου.
Ο Κύριος του Έργου στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για
την εξόφληση των παραστατικών, έπειτα από έγκριση των αντίστοιχων λογαριασμών
από τον Φορέα Υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 28.947,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. βάσει  του προσχεδίου Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών που έχουν
συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέας (επισυνάπτεται).
Οι λειτουργικές δαπάνες (σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης) του
Φορέα Υλοποίησης ανέρχονται σε 2.026,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το 50% της  αμοιβής  του Φορέα Υλοποίησης καταβάλλεται  με την υπογραφή της
σύμβασης της Μελέτης και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση του έργου.

Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση
ως παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να
ορίσει δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επι-
τροπής Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης
εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου Δήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ.
Ελευθέριο Τζουβάρα, Αντιδήμαρχο Κέας, και τον κ. Κωνσταντίνο Δεμένεγα Αντιδή-
μαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ. Καμίλη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο

            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
Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης  Εταιρείας  Δήμου  Φυλής,  για  την
υποστήριξη του Δήμου Κέας στην υλοποίηση του έργου «Επικαιροποίηση μελέτης
οδοποιίας  “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας – Ξύλων».

2.Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της
Σύμβασης την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου Δήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ.
Ελευθέριο  Τζουβάρα,  Αντιδήμαρχο  Κέας,  και  τον  κ.  Κωνσταντίνο  Δεμένεγα
Αντιδήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ. Καμίλη Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο

3.Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου, όπως υπογράψει την προ-
γραμματική σύμβαση.
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ΣΧΕΔΙΟ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«  »Δήμου Κέας

 και

« π  π π     Ανα τυξιακήςΜονο ρόσω ης Ανώνυμης Εταιρείας ΔήμουΦυλής»

  για το Έργο

« π π   π  Ε ικαιρο οίηση μελέτης οδο οιίας

“     – ”» Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας Ξύλων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

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

1. Ο Δήμος Κέας, που εδρεύει στην Ιουλίδα Κέας, 840 02, Κέα και εκπροσωπείται
κατά το νόμο από τη Δήμαρχο Κέας κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου και ο οποίος θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

2. Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, που εδρεύει στην
οδό Αχαρνών 61, 133 41, Άνω Λιόσια Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Δήμαρχο  Φυλής  κ.  Χρήστο  Παππού  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  στην
παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  ειδικότερα  τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το  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. 

2. Tις διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4412/2016 και 4 του ν. 4674/2020, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

3. Το  γεγονός  ότι  αναγνωρίζεται  η  ανάγκη  του  1ου  συμβαλλόμενου  να
υποστηριχθεί  από  τον  2ο  συμβαλλόμενο  για  την  υλοποίηση  του  έργου
«Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας
– Ξύλων”».

4. Την υπ’ αριθμ.  ../2022  (ΑΔΑ:  …….)  Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Κέας για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την
Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

5. Την υπ’ αριθμ. ../2022 (ΑΔΑ: ………..) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Φυλής για την έγκριση του σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κέας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο  Δήμος  Κέας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  διοικητικής  και
επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Επικαιροποίηση
μελέτης οδοποιίας “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας – Ξύλων”». 
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το
λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου
Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και
είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κέας στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της
αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το
Φορέα Υλοποίησης. 
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Τα συνοπτικά χαρακτηριστικά του έργου, σύμφωνα και με το σχέδιο Τεύχους Τεχνικών
Δεδομένων που έχουν συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέας (επισυνάπτεται), έχουν
ως εξής:

Η  υφιστάμενη  οδός  Κορησσίας  –  Ξύλων  συνολικού  μήκους  4.776  μ.  αποτελεί

διαχρονική εξέλιξη παλαιάς ημιονικής οδού (στενής) η οποία υπέστη βελτιώσεις για να

εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  των  νέων  μέσων  μεταφοράς.  Σήμερα  η  οδός  αυτή  είναι

σχεδόν στο σύνολό της χωματόδρομος,  κυκλοφορείται από αυτοκίνητα σε όλο το μήκος

της και εμφανίζει αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, αφού εξυπηρετεί αρκετές οικισμένες

περιοχές.  Κατά τους  θερινούς  μήνες  ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι  σημαντικός,  τα

οχήματα κινούνται σε πολλά σημεία με δυσκολία, η ενόχληση των κατοίκων από την

σκόνη είναι έντονη και η ασφάλεια της κυκλοφορίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  Η

βελτίωση της οδού ώστε να καταστεί ένας ασφαλής και λειτουργικός δρόμος ο οποίος

εξυπηρετεί περιοχές με έντονη ανάπτυξη, είναι επιβεβλημένη. 

Η οριστική μελέτη που έχει συνταθεί εξασφαλίζει την βελτίωση και αναβάθμιση της

οδού επιτυγχάνοντας:

 Τοπικές  διαπλατύνεις  όπου  δεν  απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  ώστε  να

εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος οδοστρώματος περί τα 8,0 μ.

 Τοπικές βελτιώσεις στην μηκοτομή.

 Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, κυρίως οχετών.

 Ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.

Μετά  τις  εκτεταμένες  επεμβάσεις  των  τελευταίων  ετών  τα  στοιχεία  της  Οριστικής

μελέτης που συντάχθηκε το έτος 2008 είναι ανεπίκαιρα. Το έδαφος όπως εμφανίζεται

στην μηκοτομή και στις διατομές έχει πλήρως διαφοροποιηθεί, έχουν προστεθεί υλικά

διάστρωσης, έχουν γίνει επιπρόσθετες παρόδιες κατασκευές από τους ιδιοκτήτες των

οικοπέδων, κλπ. 

Η  υφιστάμενη  οριστική  μελέτη  πρέπει  να  επικαιροποιηθεί  και  να

πραγματοποιηθούν τα εξής:

 Αποτύπωση  της  ζώνης  διέλευσης  της  οδού  σε  κλίμακα  1:1000,  ώστε  να

αποδοθεί  η  σημερινή  κατάσταση  του  εδαφικού  αναγλύφου  αλλά  και  των

κατασκευών που έχουν προστεθεί  από το έτος της  αρχικής αποτύπωσης και

μετά. Το μέσο πλάτος της ζώνης αποτύπωσης είναι 20,0 μ. το μήκος 4,8 χλμ.

Για την αποτύπωση απαιτείται  η ίδρυση 2 τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης,

στην αρχή και το τέλος της οδού και πολυγωνικές στάσεις σε μέση απόσταση 90,0

μ. δηλαδή συνολικά 50 τεμάχια.

 Στο νέο υπόβαθρο που θα δημιουργηθεί θα γίνει η οριστική μελέτη της οδού θα

συνταχθούν:
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 Οριζοντιογραφία σε κλ. 1:100

 Μηκοτομή σε κλ. 1:1000 / 1:100

 Κατά πλάτος τομές σε κλ. 1:100

 Τυπικές διατομές

 Πίνακες χωματισμών

 Προμέτρηση εργασιών 

 Προϋπολογισμός

 Τεύχη δημοπράτησης

 ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δεν απαιτείται η μελέτη άλλων τεχνικών έργων πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται

στην οριστική μελέτη.

Ο Δήμος Κέας λειτουργεί ως κύριος του έργου. Η οικονομική διαχείριση του έργου
γίνεται από τον Δήμο Κέας. 
Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής αναλαμβάνει δια των
αρμοδίων  υπηρεσιών  της  να  ασκήσει  το  ρόλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  της
Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας της Μελέτης τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης
της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Αρμόδια  για  την  άσκηση  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  του  έργου
«Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας –
Ξύλων”» είναι  η  Τεχνική  Υπηρεσία  της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας Δήμου Φυλής η οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα
μέσα για την άσκηση του ρόλου αυτού.
Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  η  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες
υποχρεώσεις:

 Τη σύνταξη του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,
Υπολογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ) για την
ανάθεση της Μελέτης.

 Τη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης  και  ειδικότερα  τη  δημοσίευση  της
πρόσκλησης/διακήρυξης  βάσει  του  φακέλου  δημόσιας  σύμβασης  και  της
κείμενης Νομοθεσίας, την αξιολόγηση των προσφορών και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

 Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη
της μέχρι και την έγκριση της Μελέτης.

Ο Δήμος Κέας προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της
σύμβασης  και  η  υλοποίηση  του  έργου,  παρέχει  την  απαραίτητη  πληροφόρηση  στα
στελέχη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας  Δήμου  Φυλής.  Επίσης  (όπου  απαιτηθεί),  ορίζει  συγκεκριμένα  στελέχη
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επιφορτισμένα  με  την  υποχρέωση  της  συνεργασίας  με  τα  στελέχη  του  2ου
συμβαλλόμενου.
Ο Κύριος του Έργου στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά
για  την  εξόφληση  των  παραστατικών,  έπειτα  από  έγκριση  των  αντίστοιχων
λογαριασμών από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την
παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. 
Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 7 μήνες από
την σύναψή της. 
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία σύνταξης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και της
ανάθεσης αναμένεται να διαρκέσει 1 μήνα.
Οι  τοπογραφικές  εργασίες  αναμένεται  να  διαρκέσουν  2  μήνες  και  η  εκπόνηση  της
Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας 3 μήνες.
Ο έλεγχος και η παραλαβή των Μελετών αναμένεται να διαρκέσουν 1 μήνα.

ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  28.947,80  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  βάσει  του  προσχεδίου  Υπολογισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  που  έχουν
συντάξει οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέας (επισυνάπτεται).
Οι  λειτουργικές  δαπάνες  (σχετικές  με  την  υλοποίηση  της  παρούσας  Σύμβασης)  του
Φορέα Υλοποίησης ανέρχονται σε 2.026,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το  50%  της  αμοιβής  του  Φορέα  Υλοποίησης  καταβάλλεται  με  την  υπογραφή  της
σύμβασης της Μελέτης και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση του έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον
Κύριο του Έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Κέας και έχει εκδοθεί η υπ’
αριθμ. …/2022 (ΑΔΑ:……) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Οι λειτουργικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης χρηματοδοτούνται από Ίδιους Πόρους
του Δήμου Κέας και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. …/2022 (ΑΔΑ:……) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  ορίζεται  Επιτροπή
Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη: δύο
(2) μέλη από το Δήμο Κέας και ένα (1) μέλος από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο με τους
αναπληρωτές  τους.  Υπεύθυνος  για  την  εκπροσώπηση  της  Επιτροπής  έναντι  τρίτων
ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής εκ των εκπροσώπων του Δήμου Κέας. Η Επιτροπή
παρακολούθησης  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα  οποιουδήποτε  από  τα  μέλη  της,
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προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε
σχέση  με  το  συγκεκριμένο  έργο.  Σκοπός  του  οργάνου  παρακολούθησης  ειδικότερα
είναι: 

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για
την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και
εφαρμογή της. 

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων
που αφορούν την πορεία της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιείται
μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών έπειτα από
εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 7
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να
καταγγείλει τη σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα. 

Για το Δήμο Κέας Για την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Δήμου Φυλής 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Έργου: Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας “Βελτίωση υφιστάμενης οδού

Κορησσίας – Ξύλων”

2. Κύριος του έργου: Δήμος Κέας
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3. Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής
4. Φορέας λειτουργίας:  Δήμος Κέας
5. Φυσικό αντικείμενο του έργου

Η  υφιστάμενη  οδός  Κορησσίας  –  Ξύλων  συνολικού  μήκους  4.776  μ.  αποτελεί

διαχρονική εξέλιξη παλαιάς ημιονικής οδού (στενής) η οποία υπέστη βελτιώσεις για να

εξυπηρετήσει  τις  ανάγκες  των  νέων  μέσων  μεταφοράς.  Σήμερα  η  οδός  αυτή  είναι

σχεδόν στο σύνολό της χωματόδρομος,  κυκλοφορείται από αυτοκίνητα σε όλο το μήκος

της και εμφανίζει αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, αφού εξυπηρετεί αρκετές οικισμένες

περιοχές.  Κατά τους  θερινούς  μήνες  ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι  σημαντικός,  τα

οχήματα κινούνται σε πολλά σημεία με δυσκολία, η ενόχληση των κατοίκων από την

σκόνη είναι έντονη και η ασφάλεια της κυκλοφορίας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.  Η

βελτίωση της οδού ώστε να καταστεί ένας ασφαλής και λειτουργικός δρόμος ο οποίος

εξυπηρετεί περιοχές με έντονη ανάπτυξη, είναι επιβεβλημένη. 

Η οριστική μελέτη που έχει συνταθεί εξασφαλίζει την βελτίωση και αναβάθμιση της

οδού επιτυγχάνοντας:

 Τοπικές  διαπλατύνεις  όπου  δεν  απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  ώστε  να

εξασφαλιστεί ενιαίο πλάτος οδοστρώματος περί τα 8,0 μ.

 Τοπικές βελτιώσεις στην μηκοτομή.

 Κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών έργων, κυρίως οχετών.

 Ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.

Μετά  τις  εκτεταμένες  επεμβάσεις  των  τελευταίων  ετών  τα  στοιχεία  της  Οριστικής

μελέτης που συντάχθηκε το έτος 2008 είναι ανεπίκαιρα. Το έδαφος όπως εμφανίζεται

στην μηκοτομή και στις διατομές έχει πλήρως διαφοροποιηθεί, έχουν προστεθεί υλικά

διάστρωσης, έχουν γίνει επιπρόσθετες παρόδιες κατασκευές από τους ιδιοκτήτες των

οικοπέδων, κλπ. 

Η  υφιστάμενη  οριστική  μελέτη  πρέπει  να  επικαιροποιηθεί  και  να

πραγματοποιηθούν τα εξής:

 Αποτύπωση  της  ζώνης  διέλευσης  της  οδού  σε  κλίμακα  1:1000,  ώστε  να

αποδοθεί  η  σημερινή  κατάσταση  του  εδαφικού  αναγλύφου  αλλά  και  των

κατασκευών που έχουν προστεθεί  από το έτος της  αρχικής αποτύπωσης και

μετά. Το μέσο πλάτος της ζώνης αποτύπωσης είναι 20,0 μ. το μήκος 4,8 χλμ.

Για την αποτύπωση απαιτείται  η ίδρυση 2 τριγωνομετρικών σημείων IV τάξης,

στην αρχή και το τέλος της οδού και πολυγωνικές στάσεις σε μέση απόσταση 90,0

μ. δηλαδή συνολικά 50 τεμάχια.

 Στο νέο υπόβαθρο που θα δημιουργηθεί θα γίνει η οριστική μελέτη της οδού θα

συνταχθούν:
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 Οριζοντιογραφία σε κλ. 1:100

 Μηκοτομή σε κλ. 1:1000 / 1:100

 Κατά πλάτος τομές σε κλ. 1:100

 Τυπικές διατομές

 Πίνακες χωματισμών

 Προμέτρηση εργασιών 

 Προϋπολογισμός

 Τεύχη δημοπράτησης

 ΣΑΥ-ΦΑΥ

Δεν απαιτείται η μελέτη άλλων τεχνικών έργων πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται

στην οριστική μελέτη.

6. Στοιχεία χωροθέτησης του έργου
Κέα, Ν. Κυκλάδων.

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός έργου 28.947,80 €

Αμοιβή φορέα υλοποίησης 2.026,34 €  

Συνολικός προϋπολογισμός 30.974,14€

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκτιμάται σε 7 μήνες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 173/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, για την “Μελέτη βελτίωσης κεντρι-
κού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί”  .

O Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής εισηγούμενος  το  2ο 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 Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Δήμου Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρε-
σίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κέας στην υλοποίηση του έργου “Με-
λέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί”  
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Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της
αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το
Φορέα Υλοποίησης. 
Το συνολικό μήκος της οδού (Τμήμα Σωρός – Σπαθί) ανέρχεται σε 5.110,880 μέτρα.
Αντικείμενο  του  έργου  αποτελεί  η  επικαιροποίηση  της  Μελέτης  Οδοποιίας
(οριζοντιογραφία,  μηκοτομές  κτλ)  και  των  Τευχών  Δημοπράτησης  της  υπ’ αριθ.
Πρωτ.  3640/4.4.11  εγκεκριμένης  (από  τη  Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων  Νοτίου
Αιγαίου) Μελέτης και η εκπόνηση Μελέτης Κτηματολογίου σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία.
Τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  τα  ενιαία  τιμολόγια  του
ΥΠΕΧΩΔΕ (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών  «Κανονισμός  Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  για  δημόσιες
συμβάσεις  έργων»,  ΦΕΚ  1746/τ.Β’/2017,  και  υπ’ αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ  466
Απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Τροποποίηση  απόφασης
“Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”
(Β’ 1746)»,  ΦΕΚ 1994/τ.Β’/9-6-2017, όπως ισχύουν και θα περιλαμβάνουν:

 Διακήρυξη Δημοπρασίας
 Τιμολόγιο Μελέτης
 Τεχνική Περιγραφή
 Προϋπολογισμό Μελέτης
 Προϋπολογισμό Προσφοράς
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων Τιμολογίου με ΕΤΕΠ
 Τεχνικές Προδιαγραφές
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 Προμέτρηση εργασιών

Η προαναφερθείσα εγκεκριμένη Μελέτη προσκομίζεται από τον κύριο του Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Αρμόδια  για  την  άσκηση του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης του έργου «Μελέτη
βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί» είναι η Τεχνική
Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής η
οποία θα διαθέσει το επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα για την άσκηση του
ρόλου αυτού.
Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  η  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες
υποχρεώσεις:

 Τη σύνταξη του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,
Υπολογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ) για
την ανάθεση της Μελέτης.

 Τη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης/συμβάσεων  και  ειδικότερα  τη
δημοσίευση  της  πρόσκλησης/διακήρυξης  βάσει  του  φακέλου  δημόσιας
σύμβασης και της κείμενης Νομοθεσίας, την αξιολόγηση των προσφορών και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

 Την  άσκηση  του  ρόλου  της  Διευθύνουσας  (επιβλέπουσας)  υπηρεσίας  με
στελέχη της μέχρι και την έγκριση της Μελέτης.
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Ο Δήμος Κέας προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση
της σύμβασης και η υλοποίηση του έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα
στελέχη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας  Δήμου  Φυλής.  Επίσης  (όπου  απαιτηθεί),  ορίζει  συγκεκριμένα  στελέχη
επιφορτισμένα  με  την  υποχρέωση  της  συνεργασίας  με  τα  στελέχη  του  2ου
συμβαλλόμενου.
Ο Κύριος του Έργου στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για
την εξόφληση των παραστατικών, έπειτα από έγκριση των αντίστοιχων λογαριασμών
από τον Φορέα Υλοποίησης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 65.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. βάσει του Τεχνικού Δελτίου και της εγκεκριμένης χρηματοδότησης από το
Εθνικό  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  μελετών  ωρίμανσης  έργων  της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027 (ΣΑΜΠ
967 της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) με υπόλογο διαχειριστή το Δήμο Κέας.
Οι λειτουργικές δαπάνες (σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης) του
Φορέα Υλοποίησης ανέρχονται σε 4.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
καταβάλλονται με την ολοκλήρωση του έργου.

Καλείται σήμερα η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση
ως παρατίθεται, να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για την υπογραφή της, καθώς και να
ορίσει δύο (2) εκπρόσωπους του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Επι-
τροπής Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης.

            Ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης
εισηγούμαστε την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου Δήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ.
Λουρή Αντώνιο, Αντιδήμαρχο Κέας, και τον κο Κωνσταντίνο Δεμένεγα Αντιδήμαρχο
Κέας με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, Δημοτικός Σύμβουλος

            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
Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης  Εταιρείας  Δήμου  Φυλής,  για  την
υποστήριξη  του Δήμου Κέας  στην υλοποίηση του έργου  “Μελέτη  βελτίωσης
κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί” 

2. Ορίζει ως μέλη του Δήμου Κέας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της
Σύμβασης την κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου Δήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον κ.
Λουρή  Αντώνιο,  Αντιδήμαρχο  Κέας,  και  τον  κο  Κωνσταντίνο  Δεμένεγα
Αντιδήμαρχο Κέας με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καμίλη, Δημοτικός Σύμβουλος

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

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ 

«  »Δήμου Κέας

 και

« π  π π     Ανα τυξιακήςΜονο ρόσω ης Ανώνυμης Εταιρείας ΔήμουΦυλής»

  για το Έργο

«      Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου

.    - π » Ν Κέας Τμήμα Σωρός Σ αθί
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

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

 Ο  Δήμος  Κέας,  που  εδρεύει  στην  Ιουλίδα  Κέας,  840  02,  Κέα  και
εκπροσωπείται  κατά  το  νόμο  από  τη  Δήμαρχο  Κέας  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου  και  ο  οποίος  θα  αποκαλείται  στο  εξής  χάριν
συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 

 Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, που
εδρεύει  στην  οδό  Αχαρνών  61,  133  41,  Άνω  Λιόσια  Αττικής  και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού και
ο  οποίος  θα  αποκαλείται  εφεξής  στην  παρούσα  χάριν  συντομίας
«Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας  υπόψη  την  κείμενη  Εθνική  και  Κοινοτική  Νομοθεσία  και  ειδικότερα  τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

 Το  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. 

 Tις διατάξεις των άρθρων 44 του ν. 4412/2016 και 4 του ν. 4674/2020, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

 Το  γεγονός  ότι  αναγνωρίζεται  η  ανάγκη  του  1ου  συμβαλλόμενου  να
υποστηριχθεί από τον 2ο συμβαλλόμενο για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη
βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί».

 Την  υπ’ αριθμ.  ../2022  (ΑΔΑ:  …….)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  του
Δήμου Κέας για την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την
Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

 Την υπ’ αριθμ. ../2022 (ΑΔΑ: ………..) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της  Αναπτυξιακής  Εταιρείας  του  Δήμου  Φυλής  για  την  έγκριση  του  σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κέας.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο  Δήμος  Κέας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  διοικητικής  και
επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης
κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας Τμήμα Σωρός - Σπαθί». 
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το
λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου
Φυλής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής της Υπηρεσίας και
είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Κέας στην υλοποίηση του εν λόγω έργου.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η  άσκηση  της
αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το
Φορέα Υλοποίησης. 
Το συνολικό μήκος της οδού (Τμήμα Σωρός – Σπαθί) ανέρχεται σε 5.110,880 μέτρα.
Αντικείμενο  του  έργου  αποτελεί  η  επικαιροποίηση  της  Μελέτης  Οδοποιίας
(οριζοντιογραφία, μηκοτομές κτλ) και των Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθ. Πρωτ.
3640/4.4.11  εγκεκριμένης  (από  τη  Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων  Νοτίου  Αιγαίου)
Μελέτης και η εκπόνηση Μελέτης Κτηματολογίου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  τα  ενιαία  τιμολόγια  του
ΥΠΕΧΩΔΕ (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών  «Κανονισμός  Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  για  δημόσιες
συμβάσεις  έργων»,  ΦΕΚ  1746/τ.Β’/2017,  και  υπ’ αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ  466
Απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Τροποποίηση  απόφασης
“Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων” (Β’
1746)»,  ΦΕΚ 1994/τ.Β’/9-6-2017, όπως ισχύουν και θα περιλαμβάνουν:

 Διακήρυξη Δημοπρασίας
 Τιμολόγιο Μελέτης
 Τεχνική Περιγραφή
 Προϋπολογισμό Μελέτης
 Προϋπολογισμό Προσφοράς
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων Τιμολογίου με ΕΤΕΠ
 Τεχνικές Προδιαγραφές
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 Προμέτρηση εργασιών

Η προαναφερθείσα εγκεκριμένη Μελέτη προσκομίζεται από τον κύριο του Έργου στο
Φορέα Υλοποίησης.
Ο Δήμος Κέας λειτουργεί ως κύριος του έργου. Η οικονομική διαχείριση του έργου
γίνεται από τον Δήμο Κέας. 
Η Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής αναλαμβάνει δια των
αρμοδίων  υπηρεσιών  της  να  ασκήσει  το  ρόλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  της
Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας της Μελέτης τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης
της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Αρμόδια  για  την  άσκηση  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  του  έργου  «Μελέτη
βελτίωσης  κεντρικού  οδικού  δικτύου  Ν.  Κέας  Τμήμα  Σωρός  -  Σπαθί» είναι  η
Τεχνική  Υπηρεσία  της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης  Εταιρείας  Δήμου
Φυλής  η  οποία  θα  διαθέσει  το  επαρκές  ανθρώπινο  δυναμικό και  τα  μέσα  για  την
άσκηση του ρόλου αυτού.
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Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  ρόλου  του  Φορέα  Υλοποίησης  η  Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη  Ανώνυμη  Εταιρεία  Δήμου  Φυλής  αναλαμβάνει  τις  ακόλουθες
υποχρεώσεις:

 Τη σύνταξη του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων,
Υπολογισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ) για την
ανάθεση της Μελέτης.

 Τη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης/συμβάσεων  και  ειδικότερα  τη
δημοσίευση  της  πρόσκλησης/διακήρυξης  βάσει  του  φακέλου  δημόσιας
σύμβασης και της κείμενης Νομοθεσίας, την αξιολόγηση των προσφορών και
την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι και την ανάθεση της σύμβασης.

 Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας με στελέχη
της μέχρι και την έγκριση της Μελέτης.

Ο Δήμος Κέας προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της
σύμβασης  και  η  υλοποίηση  του  έργου,  παρέχει  την  απαραίτητη  πληροφόρηση  στα
στελέχη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας   της  Αναπτυξιακής  Μονοπρόσωπης  Ανώνυμης
Εταιρείας  Δήμου  Φυλής.  Επίσης  (όπου  απαιτηθεί),  ορίζει  συγκεκριμένα  στελέχη
επιφορτισμένα  με  την  υποχρέωση  της  συνεργασίας  με  τα  στελέχη  του  2ου
συμβαλλόμενου.
Ο Κύριος του Έργου στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά
για  την  εξόφληση  των  παραστατικών,  έπειτα  από  έγκριση  των  αντίστοιχων
λογαριασμών από τον Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την
παραλαβή του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 2. 
Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 8 μήνες από
την σύναψή της. 
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία σύνταξης του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και της
ανάθεσης αναμένεται να διαρκέσει 2 μήνες.
Η επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης και η εκπόνηση Μελέτης Κτηματολογίου
αναμένεται να διαρκέσουν 5 μήνες.
Ο έλεγχος και η παραλαβή των Μελετών αναμένεται να διαρκέσουν 1 μήνα.

ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  65.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  βάσει  του  Τεχνικού  Δελτίου  και  της  εγκεκριμένης  χρηματοδότησης  από  το
Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μελετών ωρίμανσης έργων της Περιφέρειας
Νοτίου  Αιγαίου  για  τη  νέα  Προγραμματική  Περίοδο  2021  -2027  (ΣΑΜΠ  967  της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου) με υπόλογο διαχειριστή το Δήμο Κέας.
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Οι λειτουργικές  δαπάνες  (σχετικές  με  την  υλοποίηση  της  παρούσας  Σύμβασης)  του
Φορέα Υλοποίησης ανέρχονται σε 4.550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και
καταβάλλονται με την ολοκλήρωση του έργου.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον
Κύριο του Έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΜΠ 967 της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με υπόλογο
διαχειριστή το Δήμο Κέας και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. …/2022 (ΑΔΑ:……) Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης.
Οι λειτουργικές δαπάνες του Φορέα Υλοποίησης χρηματοδοτούνται από Ίδιους Πόρους
του Δήμου Κέας και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. …/2022 (ΑΔΑ:……) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για  την  παρακολούθηση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  ορίζεται  Επιτροπή
Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη: δύο
(2) μέλη από το Δήμο Κέας και ένα (1) μέλος από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, οι οποίοι ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο με τους
αναπληρωτές  τους.  Υπεύθυνος  για  την  εκπροσώπηση  της  Επιτροπής  έναντι  τρίτων
ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής εκ των εκπροσώπων του Δήμου Κέας. Η Επιτροπή
παρακολούθησης  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα  οποιουδήποτε  από  τα  μέλη  της,
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε
σχέση  με  το  συγκεκριμένο  έργο.  Σκοπός  του  οργάνου  παρακολούθησης  ειδικότερα
είναι: 

1. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν
για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης. 

2. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία
και εφαρμογή της. 

3. Η  παρακολούθηση  υλοποίησης  και  η  πιστοποίηση  γεγονότων  και
καταστάσεων που αφορούν την πορεία της. 

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιείται
μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών έπειτα από
εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 7
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ρητά  συμφωνείται  ότι  στην  περίπτωση  που  ένα  από  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να
καταγγείλει τη σύμβαση. 



      37ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 11ης Οκτωβρίου 2022

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε
από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα. 

Για το Δήμο Κέας Για την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη
Εταιρεία Δήμου Φυλής 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Έργου: Μελέτη βελτίωσης κεντρικού  οδικού δικτύου Ν.  Κέας Τμήμα

Σωρός - Σπαθί

2. Κύριος του έργου: Δήμος Κέας
3. Φορέας Υλοποίησης: Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής
4. Φορέας λειτουργίας:  Δήμος Κέας
5. Φυσικό αντικείμενο του έργου 
Το συνολικό μήκος της οδού (Τμήμα Σωρός – Σπαθί) ανέρχεται σε 5.110,880 μέτρα.
Αντικείμενο  του  έργου  αποτελεί  η  επικαιροποίηση  της  Μελέτης  Οδοποιίας
(οριζοντιογραφία, μηκοτομές κτλ) και των Τευχών Δημοπράτησης της υπ’ αριθ. Πρωτ.
3640/4.4.11  εγκεκριμένης  (από  τη  Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων  Νοτίου  Αιγαίου)
Μελέτης και η εκπόνηση Μελέτης Κτηματολογίου σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Τα  Τεύχη  Δημοπράτησης  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  τα  ενιαία  τιμολόγια  του
ΥΠΕΧΩΔΕ (υπ’ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών  «Κανονισμός  Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  για  δημόσιες
συμβάσεις  έργων»,  ΦΕΚ  1746/τ.Β’/2017,  και  υπ’ αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ  466
Απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και  Μεταφορών  «Τροποποίηση  απόφασης
“Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων” (Β’
1746)»,  ΦΕΚ 1994/τ.Β’/9-6-2017, όπως ισχύουν και θα περιλαμβάνουν:

 Διακήρυξη Δημοπρασίας
 Τιμολόγιο Μελέτης
 Τεχνική Περιγραφή
 Προϋπολογισμό Μελέτης
 Προϋπολογισμό Προσφοράς
 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Πίνακα αντιστοίχισης άρθρων Τιμολογίου με ΕΤΕΠ
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 Τεχνικές Προδιαγραφές
 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 Προμέτρηση εργασιών

6. Στοιχεία χωροθέτησης του έργου
Κέα, Ν. Κυκλάδων.

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός έργου 65.000,00 €

Αμοιβή φορέα υλοποίησης 4.550,00 €  

Συνολικός προϋπολογισμός 69.550,00€

8.Διάρκεια υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης εκτιμάται σε 8 μήνες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 174/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή δωρεάς εκπόνησης τεχνικών μελετών για  την  εκτέλεση του

έργου “Κατασκευή παράκαμψης Βουρκαρίου”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 4ο  :  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, για την “Μελέτη για την κατα-
σκευή παράκαμψης Βουρκαρίου”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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ΘΕΜΑ 5ο  :  Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών υπηρεσιών,
αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών,  για την ανάδειξη προσωρι -
νού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023”.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  72  παρ.  1 ε  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».

Βάσει  της  υπ΄αριθμ.  161/2022  (ΑΔΑ:  6ΡΗΠΩΕΔ-3ΔΧ)  αποφάσεως  της  Οικονομικής

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της

διακήρυξης  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  Παροχή  υπηρεσίας

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023», εκδόθηκε από τη

Δήμαρχο  η  διακήρυξη  4779/20-09-2022  του  διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο

ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011270956 και στο ΕΣΗΔΗΣ, λαμβάνοντας συστημικό

αύξοντα αριθμό 172652.

Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος ένας (1) συμμετέχων:

   Ονοματεπώνυμο -Επωνυμία Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 04/10/2022  14:37:52

Τη  10η  Οκτωβρίου  2022,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  12:00,  η  Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν  20/2021  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  συνέταξε  το  με  αριθμ.
5124/10.10.2022  πρακτικό  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023
ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ.πρωτ.: 5124/10-10-2022
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023
της

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  10η Οκτωβρίου  2022  και  ώρα  12:00  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο 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  αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –  2023» (Αριθμ.  Διακήρυξης 4779/20.09.2022),  η  οποία  δημοσιεύθηκε
νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC011270956.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομολόγος

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 5η
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η  10η
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. 

Δεδομένου  ότι  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  υποβολής  προσφορών
διαπιστώθηκε ότι είχε υποβληθεί μόνο μία προσφορά, για την οποία είχε κατατεθεί στο
πρωτόκολλο  της  αρμόδια  υπηρεσίας  του  Δήμου  Κέας  σφραγισμένος  φάκελος  με
πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή,  η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση
των προσφορών τη σήμερον.

Ακολουθήθηκε από την επιτροπή η διαδικασία του άρθρου 3.1 Αποσφράγιση  και
αξιολόγηση  προσφορών της  διακήρυξης  για  τη  μονογράφηση,  αποσφράγιση  και  τον
έλεγχο των περιεχομένων:

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών,  η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 172652 και διαπίστωσε αφενός
ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου
ότι  είχαν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στο  διαγωνισμό  προσφορές  από  τους  παρακάτω
συμμετέχοντες:
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Η Επιτροπή  επισημαίνει  ότι  μέχρι  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας  δεν  ήταν  δυνατή  η
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. 

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια  τους  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

3. Αμέσως  μετά  την  παραπάνω  διαδικασία  οι  προσφορές  αποσφραγίσθηκαν  και
συγκεκριμένα  αποσφραγίσθηκαν  οι  υποφάκελοι  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική
προσφορά»  των  προσφορών  με  αποτέλεσμα  να  είναι  δυνατή  πλέον  η  πρόσβαση  στο
περιεχόμενο  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  υποφάκελοι  «Οικονομικές  Προσφορές»  δεν
αποσφραγίσθηκαν,  αφού  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  αυτοί  θα
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

4. Μετά την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση των προσφορών,  η  Επιτροπή διαπίστωσε ότι  οι
προσφορές  είχαν  λάβει  από  το  σύστημα,  τους  παρακάτω  αναφερόμενους  μοναδικούς
αριθμούς συστήματος:

5. Σύμφωνα  με  το άρθρο  2.4.2  “Χρόνος  και  Τρόπος  υποβολής  προσφορών”  της
διακήρυξης  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των
στοιχείων και  δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον οικονομικό  φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
σύμφωνα  με  τον  ν.4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που
φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).  Δεν  προσκομίζονται σε  έντυπη  μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά
φυλλάδια  και  όσα προβλέπεται  από το  ν.  4250/2014 ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν
στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου,  λαμβάνοντας  αριθμό  πρωτοκόλλου,  τους  παρακάτω
φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της
διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου
1 Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 5068/05.10.2022

Συνεπώς,  ο  συμμετέχων  κατέθεσε  τους  αντίστοιχους  ενσφράγιστους  φακέλους,
εμπρόθεσμα και νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

6.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  προέβη  σε  έλεγχο  του  περιεχομένου  του  ηλεκτρονικού
φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  που  είχε  υποβάλει  ο
συμμετέχων. Από τα υποβληθέντα, αυτά που προβλέπονταν από τη διακήρυξη και
ελέχθησαν από την Επιτροπή, είναι τα εξής:

Α/Α Δικαιολογητικά
1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), 
2 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής (η οποία υποβλήθηκε και σε έντυπη μορφή και σε 

σφραγισμένο φάκελο βάσει του άρθρου 2.4.2.5 της παρούσας Διακήρυξης)
3 Τεχνική προσφορά συστήματος
4. Τεχνική προσφορά βάσει υποδείγματος διακήρυξης

7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο, που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας η εταιρεία Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις
της παρούσας μονογράφησε δε και σφράγισε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη
διακήρυξη ως υποχρεωτικά υποβολής, ανά φύλλο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο διαγωνιζόμενος με  ενσφράγιστο φάκελο
και ελέχθησαν, είναι τα εξής:

Α/Α Δικαιολογητικό
1 Εγγυητική Συμμετοχής

2 Ε.Ε.Ε.Σ.

3. Τεχνική προσφορά βάσει υποδείγματος διακήρυξης

8.  Η Επιτροπή προχώρησε: 
Α. στον έλεγχο της εγγύησης συμμετοχής, η εγκυρότητα της οποίας επιβεβαιώθηκε από το
φορέα έκδοσης (Τράπεζα Πειραιώς Κατάστημα Λαυρίου) και 
Β. στην  αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, η οποία τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου
2.4.3 της παρούσας διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

9. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή           Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη
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Την   ίδια  μέρα,   η  Επιτροπή   συνέταξε  το  με  αριθμ.  5125/10-10-2022 πρακτικό
αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  οικονομικών  προσφορών  -  ανάδειξης  προσωρινού
αναδόχου ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΑΣ

Αρ.πρωτ.: 5125/10-10-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-

του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
Παροχή υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

της
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΡΘ.221 Ν.4412/2016)
Στην  Ιουλίδα  Κέας την  10  Οκτωβρίου  2022  και  ώρα  13:00  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στον  Δήμο 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  αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –  2023» (Αριθμ.  Διακήρυξης 4779/20-09-2022),  η  οποία  δημοσιεύθηκε
νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων,
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 22PROC011270956.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Μέλος Σοφία Νεχαλιώτου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομολόγος

Μέλος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΔΕ1 Διοικητικός

Αφού  η  Επιτροπή  αξιολόγησε  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής και των  τεχνικών
προσφορών,  και έκανε δεκτή την προσφορά της εταιρείας  Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και
πλέον η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της  οικονομικής προσφορά της εν
λόγω εταιρείας. 

1.    Βάσει του άρθρου  2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών  προσφορών  της  Διακήρυξης  “Η  Οικονομική
Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  και
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα IV  της διακήρυξης”:

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ]
Στην οικονομική προσφορά δίνεται  το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς:
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Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1.1. Ο οικονομικός φορέας με επωνυμία  Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  υπέβαλλε προσφορά
στο σύνολο (#15.366,30€#) της Υπηρεσίας, με τελική αξία 15.366.30€ συμπ. ΦΠΑ 24%.

2.  Βάσει του άρθρου 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης:

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί
ποινή  αποκλεισμού,  υποχρεούνται  να  αναφέρουν  στην  προσφορά  τους,  εκτός  των
άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ)  Το  ύψος  του  προϋπολογισμένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως  νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία,  επί ποινή αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους. 
Πρέπει  επίσης  να  υπολογίζουν  εύλογο  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των
υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και  τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως,  υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενoι.

2.1.  Ο οικονομικός  φορέας  με  επωνυμία    Γ.  ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.     υπέβαλλε  τα εξής  
στοιχεία:
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Η Επιτροπή από τον έλεγχο της Οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα συνάγει
τα εξής:
η προσφορά της εταιρείας Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

-τους όρους της υπ’ αριθ. 4779/20.09.2022 Διακήρυξης,
-την υποβληθείσα μοναδική προσφορά,
-τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
-την υπ'αριθμ. 574/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011265490)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης,
-ότι για τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων και για σύμβαση με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, εκδίδεται
μία απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

-Την ανάδειξη  της εταιρείας Γ.  ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  ως προσωρινό  ανάδοχο για την
Παροχή  υπηρεσίας  «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –
2023» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και με συνολική συμβατική αξία:  12.392,18    ευρώ, πλέον   2.974,12  
ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 15.366,30 ευρώ. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βασιλική Πετρή Σοφία Νεχαλιώτου Σωτηρία Μυκωνιάτη

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. τους όρους της υπ’αριθ. 4779/20.09.2022 Διακήρυξης,
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
3. την  υπ'αριθμ.  574/2022  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑΜ

22REQ011265490,
4. τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω

απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την  ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού,  τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις
δεσμεύσεις στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
6. το με αριθμ.πρωτ.     5124/10  -10-20  22   πρακτικό   διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων Δήμου Κέας
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για το έτος 2022 - 2023” και αξιολόγησης  Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών
προσφορών.

7. το  με  αριθμ.πρωτ.     5125/10  -10-2022    πρακτικό   αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
οικονομικών  προσφορών  &  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός Νεκροταφείων
Δήμου Κέας για το έτος 2022 - 2023” 

8. την εισήγηση του Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

 Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.  5  124/10  -10-2022      πρακτικού   διεξαγωγής ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας “Καθαρισμός
Νεκροταφείων  Δήμου  Κέας   για  έτος  2022  -  2023” και  αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικών προσφορών.

 Την έγκριση του με αριθμ.πρωτ.   5125/10  -10-20  22     πρακτικού  αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών & ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

 Την ανάδειξη  της εταιρείας   Γ. ΛΑΓΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.    ως προσωρινό ανάδοχο για
την Παροχή υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2022 – 2023» γιατί  η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  με  συνολική  συμβατική  αξία:
12.392,18   ευρ  ώ  ,   πλ  έ  ον   2.974,12   ευρ  ώ     ΦΠΑ  ,   συνολικο  ύ     ποσο  ύ   15.366,30   ευρ  ώ  .  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 175/2022
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ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρι-
ση της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

      Ο Πρόεδρος της  οικονομικής  επιτροπής εισηγούμενος  το  6ο 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.

Ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, το οποίο 
αναμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 75_2022 (ΑΔΑ: ΨΘΑΞΩΕΔ-ΔΝΧ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αρχικός

 Π/Υ Αναμόρφωση
Τελική

Διαμόρφωση Αιτιολογία

1321.0001
Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
Δήμου Κέας (περιφ. Ν. Αιγαίου)

928.871,67 -588.871,67 340.000,00

Μείωση
πιστώσεων 2022

ΣΑΕΠ 267_1 ΤΡΟΠ
0 (ΑΔΑ:

9ΗΞΘ46ΜΤΛΡ-
ΜΓΘ)

63.7312.0003
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και

διάθεσης λυμάτων Δ. Κέας  (περιφ. Ν.
Αιγαίου)

878.871,67 -588.871,67 290.000,00 Ισόποση μείωση
σχετικής δαπάνης

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

Διαμόρφωση Αιτιολογία

1322.0004 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Αγ.
Ιωάννης Χάλαρα 2.000,00 9.736,00 11.736,00

Αύξηση πιστώσεων
2022 ΣΑΕΠ 067_2

ΤΡΟΠ 0 (ΑΔΑ:
ΩΖΟ046ΜΤΛΡ-Ν9Ψ)

  

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

Διαμόρφωση Αιτιολογία

62.7336.0001 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση Χάλαρα 0,00 10.000,00 10.000,00

Ποσό 9.736,00 από
την αύξηση του

εσόδου και 264,00
από την μείωση της
κατωτέρω δαπάνης

62.7413.0001 Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην
θέση Αγ. Ιωάννης Χάλαρα (συνεχ) 2.000,00 -264,00 1.736,00

Μείωση πίστωσης
λόγω ολοκλήρωσης

δαπάνης
  2.000,00 9.736,00 11.736,00  

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Αρχικός

Π/Υ
Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

Αιτιολογία

1322.0012

Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την
πράξη «Μελέτη βελτίωσης κεντρικού
οδικού δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός -

Σπαθί

1.200,00 -200,00 1.000,00

Μείωση πιστώσεων
2022 ΣΑΜΠ 967 ΤΡΟΠ
0 (ΑΔΑ:Ω85Ψ46ΜΤΛΡ-

Ρ9Β)

64.7412.0002 Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού
δικτύου Κέας - Τμήμα Σωρός - Σπαθί

1.200,00 -200,00 1.000,00 Ισόποση μείωση
σχετικής δαπάνης
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Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

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

25.6275.0002 Καθαρισμός φρεατίων αποχέτευσης 10.000,00 8.000,00 18.000,00
25.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ύδρευσης-αποχέτευσης 4.000,00 1.500,00 5.500,00
25.7131.0007 Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού 10.000,00 25.000,00 35.000,00
25.7135.0005 Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης 72.500,00 -34.500,00 38.000,00

96.500,00 0,00 96.500,00

Λοιπές Δαπάνες

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

Διαμόρφωση

00.6331.0001 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης (Εθνικό
Κτηματολόγιο) 0,00 2.500,00 2.500,00

00.6443.0009 Δαπάνη πανηγυριού Αγ. Συμεών  500,00 -500,00 0,00
15.6472.0006 Κολυμβητικός Περίπατος «Λάμπρος Κατσώνης» 1.000,00 -1.000,00 0,00
15.6472.0007 Οργάνωση ετήσιου αγώνα Μπριτζ 500,00 -500,00 0,00
30.6261.0002 Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 1.000,00 -1.000,00 0,00

45.6233.0001 Μίσθωση μηχανήματος για την διαμόρφωση
νεκροταφείου 1.000,00 -1.000,00 0,00

70.6262.0004 Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 1.970,17 -500,00 1.470,17

70.7133 Έπιπλα σκεύη 12.000,00 2.000,00 14.000,00
17.970,17 0,00 17.970,17

Με το 45941/11-7-2022 έγγραφο του ΥΠΕΣ, εγκρίθηκε η πρόσληψη για τον Δήμο Κέας  καθαριστών 
σχολικών μονάδων με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης 28 και μέγιστο αριθμό ατόμων 
9. Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της 127/2022 ( ΑΔΑ : 64Θ3ΩΕΔ-9ΒΗ ) όρισε ως μέγιστο 
αριθμό ωρών τις 28 και αριθμό ατόμων 6. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο οι Δήμοι πρέπει να εγγράψουν στον  προϋπολογισμό 
τους τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων τις πιστώσεις για το τετράμηνο 
Σεπτεμβρίου  -  Δεκεμβρίου 2022. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την αποδοχή της χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των 
σχολικών καθαριστριών σύμφωνα με το έγγραφο 45941 του ΥΠΕΣ και αναμορφώνουμε ως εξής:

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

1211.0001
Επιχορήγηση για την καταβολή

αμοιβών στις συμβ. καθαρίστριες
των σχολείων

30.744,00 23.451,00 54.195,00
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Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός
Π/Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

15.6041.0001
Τακτικές αποδοχές σχολικών

καθαριστριών 28.194,00 18.773,00 46.967,00

15.6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές σχολικών
καθαριστριών 7.600,00 4.678,00 12.278,00

  35.794,00 23.451,00 59.245,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61

 Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

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

5. Την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Το μέλος της μειοψηφίας κ.Παρασκευή Γροσομανίδη ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ)

Α.  Την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  έγκριση  της  17ης

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 : 176/2022
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ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση παράτασης του έργου «Προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων
ύδρευσης Κέας» - Τροποποίηση σύμβασης.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Τόπος παράδοσης – προθεσμία περατώσεως» της υπ’
αριθμ.  πρωτ.  253/21.01.2022  Σύμβασης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ» (ΑΔΑΜ: 22SYMV009950311) μεταξύ του Δήμου Κέας και
του αναδόχου ΜΕΛΚΕΡ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι.Κ.Ε.: «Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης μαζί με την περίοδο
δοκιμαστικής  λειτουργίας  ορίζεται  σε  δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής  της  παρούσης  (9  μήνες  για  την  παράδοση  και  3  μήνες  για  την
εκπαίδευση,  την  τεκμηρίωση  και  τη  δοκιμαστική  λειτουργία  του  συνολικού
συστήματος).Προβλέπεται  η  δυνατότητα  παράτασης  της  χρονικής  διάρκειας
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους
του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης θα αφορά
αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αποτυπώνεται στους
όρους της διακήρυξης και θα χορηγείται με τους ίδιους ακριβώς όρους, οι οποίοι
ίσχυαν για την αρχική σύμβαση. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από
τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του
άρθρου  207  του  Ν.  4412/2016.  Προβλέπεται  η  δυνατότητα  χορήγησης  και
περισσότερων της μίας αλλεπάλληλων παρατάσεων, εφόσον αυτό δικαιολογείται
από αντικειμενικούς λόγους,  αλλά σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια των
περισσότερων της μίας παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τη αρχική χρονική
διάρκεια της σύμβασης, με τρόπο που να συνεπάγεται καταστρατήγηση των όρων
της διακήρυξης και αλλοίωση των όρων διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης  ή,  εάν  λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να
παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα αναλογούντα ποσά για
την  τυχόν  χορηγηθείσα  παράταση  έχουν  περιληφθεί  στο  ποσό  του  αρχικού
προϋπολογισμού του διαγωνισμού και  σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το
ποσό  του  αρχικού  προϋπολογισμού.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την
υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια  και  την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εγκατεστημένο και πλήρως λειτουργικό
μέρος  του  συμβατικού  αντικειμένου,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες
νωρίτερα».

2.Η  ανάδοχος  εταιρεία  υπέβαλε  εμπρόθεσμα  (07.10.2022)  το  ανωτέρω  αίτημα
παράτασης και το χρονοδιάγραμμα. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι «Η
παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού της πράξης διενεργείται σύμφωνα με
το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  το  οποίο  προέβλεπε  την  ολοκλήρωση  του
τμήματος  της  σύμβασης που περιλαμβάνει  την  προμήθεια και  εγκατάσταση του
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συνόλου του εξοπλισμού μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2022.Η εταιρεία μας έχει ήδη
ολοκληρώσει  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  φυσικού  αντικειμένου  της  ως  άνω
σύμβασης.  Παρόλα  αυτά  είναι  αδύνατο  να  ολοκληρωθεί  η  εγκατάσταση  του
εξοπλισμού στον Τοπικό Σταθμό 5 – Γεώτρησης Αγίων Αναργύρων και στον Τοπικό
Σταθμό 6 – Νέας Δεξαμενής Ποισσών, εντός της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας
καθώς, στους εν λόγω φυσικούς χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού, δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι προαπαιτούμενες τεχνικές και κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες
αποτελούν μέρος της σύμβασης έργου με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» και οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.  Σύμφωνα με την
πληροφόρηση που έχουμε από την επιβλέπουσα υπηρεσία του εν λόγω έργου, οι
ανωτέρω  εργασίες  αναμένεται  να  ολοκληρωθούν  μέχρι  το  Μάρτιο  του  2023.
Συνεπώς χωρίς δική μας υπαιτιότητα δεν δύναται  να ολοκληρωθεί το σύνολο των
εργασιών  της  πράξης  σύμφωνα  με  το  αρχικά  υποβληθέν  χρονοδιάγραμμα.
Λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για την εγκατάσταση του εξοπλισμού
της πράξης στους συγκεκριμένους τοπικούς σταθμούς, αιτούμεθα με την παρούσα
επιστολή την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης:

 της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου του φυσικού αντικειμένου

της πράξης, μέχρι την 21/4/2023,

 της  παροχής  υπηρεσιών  εκπαίδευσης,  τεκμηρίωσης  και  δοκιμαστικής

λειτουργίας του συστήματος, μέχρι την 21/7/2023 και

 της παροχής υπηρεσιών εγγυημένης λειτουργίας, μέχρι την 21/7/2024.

Το  τροποποιημένο  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  χρονοδιάγραμμα  της  Πράξης
επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.

Με την διάταξη του άρθρου 217 του Ν.4412/2016 επιτρέπεται, μετά από συμφωνία
των  μερών,  καθόσον  υποβάλλεται  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου,  και  υπό  την
προϋπόθεση ότι  συντρέχουν λόγοι  που δεν οφείλονται  σε υπαιτιότητα αυτού,  η
παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ποσοστό έως και 50% κατ’ ανώτατο
όριο της συνολικής διάρκειάς της.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  το  γεγονός  ότι  η  ανωτέρω  παράταση
οφείλεται  σε  αντικειμενικές  δυσκολίες,  εισηγούμαστε  την  έγκριση  της  ανωτέρω
αιτούμενης παράτασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του 
αναδόχου και την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  παράταση  της  σύμβασης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΕΑΣ»  με  ανάδοχο  την  εταιρεία  ΜΕΛΚΕΡ  ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι.Κ.Ε. ως εξής :

1.της προμήθειας και  εγκατάστασης  του συνόλου του φυσικού αντικειμένου της
πράξης, μέχρι την 21/4/2023,

2. της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας
του συστήματος, μέχρι την 21/7/2023 και

3. της παροχής υπηρεσιών εγγυημένης λειτουργίας, μέχρι την 21/7/2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 177/2022

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

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


