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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 44ης/07.12.2022

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεως του Ιστορικού Δημαρχείου Κέας, η 44η τακτική συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 6089/02-
12-2022  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Δήλωσαν  τη  συμμετοχή  τους  στη  συνεδρίαση  τα  κάτωθι  6  μέλη.  Η  δήλωση
συμμετοχής έγινε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά. 

       ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 
1.  Τζουβάρας Ελευθέριος             1. Δεμένεγας Νικόλαος 
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                              
3.  Λουρής Αντώνιος          (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
4.  Καμίλης Θεόδωρος                             
5.  Πατηνιώτη Μαρία 
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 44ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6089/02.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ  1ο  : Λήψη  απόφασης  για  υποβολή  πρότασης  στο  Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  για  την  πρόσκληση  με
κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση
πρακτικού  διερεύνησης  τιμών  και  μελέτης  ψηφιακού  μετασχηματισμού.
[Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Τζουβάρας
Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατα-
κύρωσης  και κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για
την “Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κέας για το έτος 2022 - 2023”. [Εισηγη-
τής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]   

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας του αντιδη-
μάρχου.   [Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος  – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.  Τζου-
βάρας Ελευθέριος]   

ΘΕΜΑ 4ο : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 22ης αναμόρ-
φωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.  [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]
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ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  για  την  πρόσκληση  με  κωδικό
08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρα-
κτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
αναφέρει τα εξής :

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Προγράμματος  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την με Α.Π.:
1084/29-06-2022  Πρόσκληση,  με  κωδικό  08_ΕΠΑΝΕΚ  και  τίτλο  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ  ΟΤΑ», και  τις  τροποποιήσεις  αυτής,  καλεί  μεταξύ
άλλων τους  Δήμους  για  την  υποβολή  προτάσεων  προκειμένου  να  ενταχθούν  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και
Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της
επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».

Ο  Δήμος  Κέας  στο  πλαίσιο  της  προαναφερθείσας  πρόσκλησης  προτίθεται  να
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο:  «Ανάπτυξη Εφαρμογών
Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του
Δήμου Κέας», η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

Υποέργο  1:  «Υπηρεσίες  συμβούλου  για  την  δημιουργία  και  υποβολή  φακέλου
πρότασης»

Υποέργο 2: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κέας»

Υποέργο 3: «Προβολή και Επικοινωνία της Πράξης»

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 198/2022 Απόφαση της ΟΕ, η
αρμόδια επιτροπή διερεύνησης τιμών, η οποία προχώρησε στην απαιτούμενη έρευνα
αγοράς και με τα αποτελέσματα αυτής, συνέταξε το με ΑΠ 6018/30.11.2022 πρακτικό
επιτροπής  διερεύνησης  τιμών  για  το  σύνολο  των  δράσεων  και  δαπανών  που
περιλαμβάνονται στο υποέργο 2«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου
Κέας» της ανωτέρω πράξης.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4082/09-08-2022 Σύμβασης
για τις ««Υπηρεσίες συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρότασης»
(Υποέργο  1)  της  πράξης  με  τίτλο  «Ανάπτυξη  Εφαρμογών  Έξυπνων  Πόλεων  και
Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Κέας»», παρέδωσε
στο Δήμο την με αρ. πρωτ. 6080/02.12.2022 «Μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού
του  Δήμου Κέας» που αφορά στο υποέργο  2  και  στην  οποία   περιλαμβάνεται  η
Τεχνική  Έκθεση,  η  Συνοπτική  Ψηφιακή  Στρατηγική  2022-2025,  η  Αναλυτική
Περιγραφή  Φυσικού  Αντικειμένου,  η  Συγγραφή  υποχρεώσεων  και  ο  Ενδεικτικός
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Προϋπολογισμός  βάσει  της  προκοστολόγηση  των  δράσεων  σύμφωνα  με  το  από
30/11/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  πράξης  βάσει  της  πρόσκλησης  ανέρχεται  σε
210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Έχοντας υπόψη:

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

 Τους  όρους  της  με  Α.Π.:  1084/29-06-2022,  (1η  Τροποποίηση  1296/01-08-
2022)  Πρόσκλησης  με  κωδικό  08_ΕΠΑΝΕΚ  και  τίτλο  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΟΤΑ», της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης
Προγράμματος  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ»  του  Υπουργείου
Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  με  την  πρόταση  θα
πρέπει να υποβληθεί:  «Μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των
ΟΤΑ, εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως, σύμφωνα με το πρότυπο
μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ),
και  τα  συνημμένα  αυτής  (σύσταση  και  παραδοτέο/α  και  πρακτικό/ά
Επιτροπής/ών  Διερεύνησης  Τιμών  και  έγκριση  αυτών  από  την
Οικονομική Επιτροπή του δικαιούχου δήμου,  τρεις  (3)  μη δεσμευτικές
προσφορές, ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες, κλπ),

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για:

1.την έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων
Πόλεων  και  Τεχνολογιών  για  το  Διαδίκτυο  των  Αντικειμένων  (ΙΟΤ)  του  Δήμου
Κέας»,  προϋπολογισμού  210.000,00€  στο  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ
2.την έγκριση του με ΑΠ 6018/30.11.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης
Τιμών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
3.την  έγκριση  της  με  αρ.  πρωτ.  6080/02.12.2022  Μελέτης  με  τίτλο  «Μελέτη
ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Κέας» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας
4.Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τα περαιτέρω 
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Η Οικονομική  Επιτροπή  λαμβάνοντας  υπόψη της  την  ανωτέρω  εισήγηση  και  μετά  από
διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  για  την  πράξη  «Ανάπτυξη  Εφαρμογών
Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ)
του  Δήμου  Κέας»,  προϋπολογισμού  210.000,00€  στο  Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  για  την
πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ

2. την  έγκριση  του  με  ΑΠ  6018/30.11.2022  Πρακτικού  της  Επιτροπής
Διερεύνησης Τιμών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

3. την έγκριση της με αρ. πρωτ. 6080/02.12.2022 Μελέτης με τίτλο «Μελέτη
ψηφιακού μετασχηματισμού  του Δήμου Κέας» που αποτελεί  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας

4. την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τα περαιτέρω 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 218/2022
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ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρω-
σης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-23». [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόε-
δρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύ-
λαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διε-
ξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επι-
τροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  Αρ. πρωτ: 6101/05-12-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
για την

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ” 

Στην Ιουλίδα την 5η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση  στο Δημαρχείο Κέας η  επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού  του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  9/2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής  προκειμένου  να προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της  διαδικασίας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  -  2023  ”   (Αριθμ.  Διακήρυξης
5439/25.10.2022),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  175991  αριθμό  συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011487770.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών
Τακτικό Μέλος Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε.
Τακτικό Μέλος Δήμητρα Δεμένεγα ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1.Με το υπ’ αριθ. 5743/14-11-2022 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2022 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο κατωτέρω: 
5.η εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. ως  προσωρινός  ανάδοχος του  Τμήματος 1:
«Οικοδομικά Υλικά» της Προμήθειας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2022 – 2023» γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης
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και  τις  τεχνικές προδιαγραφές και  με συνολική συμβατική αξία:  25.662,20    ευρώ, πλέον  
6.158,93   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 31.821,13 ευρώ.   
6.Η εταιρεία ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε.  ως  προσωρινός  ανάδοχος  του  Τμήματος  2:
«Έτοιμο Σκυρόδεμα» της Προμήθειας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 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:  62.500,00    ευρώ, πλέον  
15.000,00   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 77.500,00 ευρώ.   

2. Με  την  υπ’  αριθ.  5900/23-11-2022  Ηλεκτρονική  Πρόσκληση η  Δήμαρχος  Κέας,
προσκάλεσε τον ανωτέρω προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει, εντός  δέκα (10) ημερών από
την  κοινοποίηση  αυτής  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών   που
περιγράφονται  στις  παραγράφους  “2.2.4  έως  2.2.8”  της  ανωτέρω  διακήρυξης,  ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου “  2.2.3
Λόγοι αποκλεισμού ” της διακήρυξης.

Τα εν  λόγω  δικαιολογητικά,  θα  υποβληθούν  από τον  προσωρινό  ανάδοχο,  ηλεκτρονικά
μέσω του  ΕΣΗΔΗΣ,  σε  μορφή αρχείων  pdf  και  θα  προσκομιστούν  κατά  περίπτωση  από
αυτόν  εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών από  την  ημερομηνία  υποβολής  τους  εντός
σφραγισμένου φακέλου.

3α. Η  Επιτροπή  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε.
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και  στην  αποσφράγιση  του  φυσικού  φακέλου  αυτών  που  κατετέθη  εμπρόθεσμα,
λαμβάνοντας αρ. πρωτ.: 6077/02.12.2022. 

Κατά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  προέκυψε  ότι,  τόσο  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, όσο και αυτά που ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  από
τον προσωρινό ανάδοχο ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.

Βάσει  των ανωτέρω και με το παρόν Πρακτικό,  η Επιτροπή  γνωμοδοτεί και  προτείνει
προς τη Οικονομική επιτροπή να:

ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ  το  ΤΜΗΜΑ  1:  «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ»  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –  2023 στην  εταιρεία  ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε. για ποσό των 25.662,20   ευρώ, πλέον   6.158,93   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού  
31.821,13 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙ το ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –  2023 στην  εταιρεία  ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ
Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε.  για ποσό των 62.500,00   ευρώ, πλέον   15.000,00   ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού  
77.500,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.



     44ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 7ης Δεκεμβρίου 2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σωτηρία Μυκωνιάτη Ιωάννης Πορίχης Δήμητρα Δεμένεγα

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το  πρακτικό της επιτροπής διαγω-
νισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) Τους όρους της υπ’ αριθ. 5439/25.10.2022 διακήρυξης
3) Το με ΑΠ 6101/05-12-2022 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύ-
ρωσης,
4) τις υπ’ αριθμ. ΑΑΥ 618-621/2022 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ 22REQ011446355,
5) τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάλη-
ψης 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 πίστω-
σης με α/α 1,1,5 & 2 αντίστοιχα,
6) Την υπ’ αριθμ. 5308/17.10.2022 (ΑΔΑ: Ψ34ΜΩΕΔ-601) βεβαίωση ΠΟΥ για την πραγματοποίηση δα-
πάνης πολυετούς υποχρέωσης
7)  την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 6101/05-12-2022 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιο-
λογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύ-
ρωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

β. Κατακυρώνει το ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ  ΚΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2022  –  2023  στην  εταιρεία  ΚΕΑ  ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε.  για  ποσό  των
25.662,20 ευρώ, πλέον 6.158,93 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 31.821,13 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

γ. Κατακυρώνει το ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗ-
ΜΟΥ ΚΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 –  2023 στην εταιρεία  ΚΕΑ ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Τ.Κ.Ε.Ε.   για  ποσό των
62.500,00 ευρώ, πλέον 15.000,00 ευρώ ΦΠΑ, συνολικού ποσού 77.500,00 ευρώ, γιατί κατέθεσε όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 219/2022
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ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση οδοιπορικών εξόδων για την μετακίνηση εκτός έδρας του αντιδημάρ-
χου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει ότι: 

«Σύμφωνα με την παρ. δ’ του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η οικονομική επιτροπή
αποφασίζει  για  την   έγκριση  της  αποζημίωσης  των  δαπανών  μετακίνησης  του
Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, εκτός της έδρας του
Δήμου  για  εκτέλεση  υπηρεσίας.  Σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις  επιτρέπεται  να
μετακινηθεί  εκτός  έδρας  ο  Δήμαρχος,  ο  Αντιδήμαρχος  ή  μέλος  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  χωρίς  προηγούμενη  απόφαση  της  οικονομικής  επιτροπής.  Στις
περιπτώσεις  αυτές  η  επιτροπή αποφασίζει  χωρίς  καθυστέρηση αν η  μετακίνηση
ήταν επιβεβλημένη ή όχι». 

Παρέστη ανάγκη για την μετακίνηση του αντιδημάρχου κ.Ελευθέριου Τζουβάρα 
στην Αθήνα, για εκκρεμείς υποθέσεις του Δήμου Κέας. 

Συγκεκριμένα  την  Παρασκευή  9/12/2022  έχει  προγραμματισμένο  ραντεβού  στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  για την υπογραφή δανειστικών συμβολαίων,
ως κάτωθι :

1) για την 1η πρόσθετη πράξη επί του 12189/24-7-2020 δανειστικού συμβολαίου με
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη λήψη  επενδυτικού τοκοχρεωλητικού
δανείου  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  του  ενταγμένου  στο
πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι”  και  μετεφερόμενου  στο  Ειδικό  Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα  “ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ”  έργου  με  τίτλο  “Κατασκευή  νέου  δικτύου
ύδρευσης Ποισσών και προμήθεια συστήματος ελέγχου δικτύων ύδρευσης Κέας”

2) για τη λήψη επενδυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 830.787,60 €
ενταγμένου  στο  Ειδικό  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  “Αντώνης  Τρίτσης”,  για  την
εκτέλεση  του  έργου:   «Προμήθεια  συστήματος  μείωσης  πίεσης,  ενεργειακής
αναβάθμισης  και  εξοικονόμησης  και  βελτίωσης  ποιότητας  νερού  στα  δίκτυα
ύδρευσης της Νήσου Κέας»

Η  μετακίνηση  του  αντιδημάρχου  στην  Αθήνα,  δεδομένων  των  αναγκών  και  των
δρομολογίων, θα γίνει ακτοπλοϊκά από την Κέα στο Λαύριο και επιστροφή από το
Λαύριο στην Κέα.

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  εισηγούμαι  την  έγκριση  της  μετακίνησης  του
αντιδημάρχου,  κ.Ελευθέριου  Τζουβάρα,  όπως  αναφέρονται  ανωτέρω  και  την
έγκριση των δαπανών μετακίνησης, όπως αναλύονται κατωτέρω: 

Έγκριση δαπάνης (εισιτήρια ακτοπλοϊκά, ημερήσια αποζημίωση), συνολικού ποσού
70,00 €,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  00.6421  «Οδοιπορικά  έξοδα  και  αποζημίωση
μετακινούμενων αιρετών».
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ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
08/12/2022 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ :    15,00 €
Επιστροφή  ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ  :    15,00 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 1 Χ 40,00 € = 40,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :  70,00 €

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπή  να
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του  Ν.  4623/19  (άρθρο  3  και  5),  του  Ν.
3463/06 (άρθρο 140) και του Ν. 4336/15

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  οδοιπορικών εξόδων & αποζημίωσης  (εισιτήρια  ακτοπλοϊκά,
ημερήσια  αποζημίωση)  του  αντιδημάρχου  κ.Ελευθέριου  Τζουβάρα,  για  τη
μετακίνησή  του  στην  Αθήνα  λόγω  προγραμματισμένου  ραντεβού  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  για  την  υπογραφή  δανειστικών  συμβολαίων  ως
ανωτέρω, συνολικού ποσού 70,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», ως κάτωθι :

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ (Ακτοπλοϊκά)
08/12/2022 ΚΕΑ – ΛΑΥΡΙΟ :    15,00 €
Επιστροφή  ΛΑΥΡΙΟ – ΚΕΑ  :    15,00 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ : 1 Χ 40,00 € = 40,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :  70,00 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 220/2022
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ΘΕΜΑ  4ο: Λήψη  απόφασης  για  την  υποβολή  εισήγησης  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την
έγκριση της  22ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και  δαπανών οικονομικού έτους
2022.
      

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο
προϋπολογισμός  του  έτους  2022  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄  αριθμ  104/2021
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Λοιπές δαπάνες

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Αρχικός Π/
Υ

Αναμόρφωση Τελική
Διαμόρφωση

00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 8.498,00 -2.500,00 5.998,00

00.6738.0003 Έκτακτη επιχορήγηση της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Κέας

11.000,00 -5.900,00 5.100,00

10.7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα 16.000,00 -179,00 15.821,00

10.7134.0002 Λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συγκροτημάτων 5.000,00 8.000,00 13.000,00

15.6232.0001 Μίσθωμα κτιρίου ιατρείου Κάτω Μεριάς 2.502,00 410,00 2.912,00

15.6232.0002 Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση ιατρών 9.700,00 -9.100,00 600,00

15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 0,00 1.000,00 1.000,00

30.6233.0002 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για έκτακτες
ανάγκες 2.000,00 -1.000,00 1.000,00

30.6264.0008 Έκτακτες επισκευές μηχανημάτων έργου 1.000,00 -1.000,00 0,00

30.6414.0005 Μεταφορές εν γένει 1.500,00 -1.000,00 500,00

30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 1.500,00 5.500,00

30.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.500,00 -1.000,00 1.500,00

30.6662.0007 Προμήθεια ξυλείας 5.000,00 -2.821,00 2.179,00

30.6662.0015 Προμήθεια υλικών διάστρωσης ασφάλτου 12.800,00 -8.410,00 4.390,00

45.6262.0002 Εργασίες διαμόρφωσης χώρου
νεκροταφείου Ιουλίδας 0,00 25.000,00 25.000,00

70.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 1.000,00 -1.000,00 0,00

70.6264.0004
Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών

συστημάτων Ελικοδρομίου 1.000,00 -1.000,00 0,00

70.6699.0001 Προμήθεια αναλωσίμων σφαγείου 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

                                                                      87.500,00              0,00       87.500,00

90.9111 Αποθεματικό 2.367,61 0,00 2.367,61
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της  :
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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  22ης

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 : 221/2022
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Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας              Τα μέλη

                Ελευθέριος Τζουβάρας                          Καμίλης Θεόδωρος   

                              Δεμένεγας Κωνσταντίνος

           Λουρής Αντώνιος

                                                
                                                         Πατηνιώτη Μαρία

                                                                     Δεμένεγας Νικόλαος

           Γροσομανίδη Παρασκευή


