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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης/20.01.2023

 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 09:30, πραγματοποιήθηκε
δια  περιφοράς  (άρθρο  78  του  Ν.  4954/2022),  η  1η  τακτική  συνεδρίαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 142/16-01-
2023 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.  Λουρής Αντώνιος
2.  Δεμένεγας Κωνσταντίνος                           
3.  Καμίλης Θεόδωρος               
4.  Πατηνιώτη Μαρία                                    (αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
5.  Δεμένεγας Νικόλαος 
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 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 142/16.01.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ 1ο  :  Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού για την  αποκατάσταση ζημιών στο
ΧΥΤΑ Κέας.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζου-
βάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 2ο  : Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων μέσω του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλη-
σης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 3ο  :  Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Κέας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην
Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0. Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».  [Εισηγητής : Αντιδήμαρ-
χος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023.  [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023. [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]    

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δή-
μου  (ανάθεση  επισκευών-αγοράς  ανταλλακτικών),  για  το  οικ.έτος  2023.
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που
αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για
το οικ.έτος 2023. [Εισηγητής  :  Αντιδήμαρχος –  Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής
κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]
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                ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμ-
βάσεων προμηθειών, για το έτος 2023.  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οι-
κονομικής Επιτροπής κ.Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του αντικει-
μένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2023. [Ειση-
γητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]

ΘΕΜΑ 10ο   : Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδο-
μές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο:  «προμήθεια εμβολίων και λοιπών
φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περί-
θαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τον Ν.4830/2021» (αριθμ. 90149/27-12-2022 απόφαση του αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών).  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επι-
τροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 11Ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών συμ-
μετοχής & τεχνικών προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω
των ορίων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ» [Εισηγητής :
Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΘΕΜΑ 12ο   :  «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος
ΙI"».  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας
Ελευθέριος]  
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ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση ζημιών στο
ΧΥΤΑ Κέας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  την  παρ.1  περίπτ.  κα΄  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  για  την
αποδοχή  κληρονομιών,  κληροδοσιών  και  δωρεών,  αποφασίζει  η  Οικονομική
Επιτροπή.

Η εταιρεία  Dynacom  Tankers  Management  LTD,  (Γιώργος  Προκοπίου),  μας  έκανε
γνωστή με την κάτωθι επιστολή την οποία απέστειλε μέσω email, την πρόθεσή της
για την δωρεά χρηματικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), προς
τον Δήμο Κέας,  ώστε να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών στα ΧΥΤΑ Κέας
περιοχή Βρόσκοπος Κέας.
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Προτείνω την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς για το σκοπό που ορίζεται. Το ποσό
των  200.000,00 € θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0001 με τίτλο “Έσοδα από δωρεές,
κληρονομιές,  κληροδοσίες”,  του  προϋπολογισμού  εσόδων  του  Δήμου  Κέας  οικ.
έτους 2023.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1)την παρ. 2 περιπτ. θ΄ άρθρο 103 ΔΚΚ
2)την παρ. 1 περιπτ. κα΄  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €),
προς το Δήμο Κέας, ώστε να υλοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών στα ΧΥΤΑ Κέας
περιοχή Βρόσκοπος Δήμου Κέας.

Το ανωτέρω ποσό θα πιστωθεί στον Κ.Α. 1411.0001 με τίτλο “Έσοδα από δωρεές,
κληρονομιές,  κληροδοσίες”,  του  προϋπολογισμού  εσόδων  του  Δήμου  Κέας  οικ.
έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 1/2023
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ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ΟΑΕΔ για την καταβολή ασφαλιστικών ει-
σφορών  στο  ΙΚΑ  υπαλλήλων  μέσω  του  προγράμματος  ''Προώθηση  της  απασχόλησης
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ''. 

Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, που έθεσε υπόψη της Οικονο-
μικής Επιτροπής τα εξής: 

“Με τις διατάξεις του άρθρου 40 Ν.4735/2020 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού¨” όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 Ν.3852/2020 (Α’ 87) ανα-
φέρει εκτός των άλλων ότι, “Η Οικονομική Επιτροπή ….. έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 
ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: στ) αποφασίζει για: η) Αποφασίζει για την υπο-
βολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για την χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, 
προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την  αποδοχή χρη-
ματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.”

έχοντας υπόψη:

-την υπ' αριθμ.  2/30977/18-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 1.5613/14-12-2021 ΚΥΑ  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 
2.250/11.02.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 634/14.02.2022), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών 
Ιούνιος 2022-Ιουλίου 2022 συνολικού ποσού 6.031,69€,

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχθεί επιχορήγηση συνολικού ύψους 6.031,69 € 
για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των απασχολούμενων υπαλλήλων μέσω 
του Προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' μηνών Ιουνίου 2022-Δεκεμβρίου 2022 συνολικού ποσού 
6.031.69€,

Η εν λόγω επιχορήγηση θα κατανεμηθεί στον ΚΑ 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2023.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του
προέδρου και έλαβε υπόψη:

-την υπ' αριθμ. 2/30977/18-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΖΓ4691Ω2-ΒΧ1) δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, 
-την υπ' αριθμ. 1.5613/14-12-2021 ΚΥΑ  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 
2.250/11.02.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 634/14.02.2022), 
-τις επιμέρους αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών 
Ιουνίου 2022-Δεκεμβρίου 2022 συνολικού ποσού 6.031,69€,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Αποδέχεται τις πιστώσεις του ΟΑΕΔ μηνών  Ιουνίου 2022-Δεκεμβρίου 2022 συνολικού 
ποσού 6.031,69 € για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ των υπαλλήλων μέσω 
του προγράμματος ''Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα σε επιβλέποντες φορείς'' και τις κατανέμει στον KA 10.6054 ''Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού'' του προϋπολογισμού έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 2/2023
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ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Κέας, ο οποίος

θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της

Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής εισηγούμενος  το  3ο θέμα της  ημερήσιας

διάταξης αναφέρει ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 26/4.01.2023 πρόσκλησης σε

συνεδρίαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και του υπ’ αρ.

πρωτ. 27/4.01.2023 εγγράφου με θέμα «Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Κέας, ο

οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την

επωνυμία  «ΠΕΔΙΑ  2.0.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  με  το  οποίο  ζητείται  εγγράφως  η  γνωστοποίηση  του

εξουσιοδοτημένου  αντιπροσώπου  του  Δήμου  Κέας,  ο  οποίος  θα  παραστεί  στην

Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  και  θα  συμμετάσχει  στη  λήψη  αποφάσεων  επί  του

μοναδικού  θέματος  της  Ημερήσιας  Διάταξης  «Έγκριση  Κανονισμού  Εσωτερικής

Υπηρεσίας», προτείνεται ως αντιπρόσωπος του Δήμου Κέας, η Δήμαρχος Κέας, κ.

Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  και  ως  αναπληρωτής  της  ο  αντιδήμαρχος  Κέας,  κ.

Ελευθέριος Τζουβάρας.                                     

                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει αντιπρόσωπο του Δήμου Κέας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην

Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΕΔΙΑ  2.0.  Α.Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την

«Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας», τη Δήμαρχο Κέας,

κ.  Ειρήνη  Βελισσαροπούλου  και  αναπληρωτή  αυτής  τον

αντιδήμαρχο Κέας, κ. Ελευθέριο Τζουβάρα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 3/2023
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ΘΕΜΑ 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, αξιολόγη-
σης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023. 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής

και  διοικητικής  λειτουργίας  του  Δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) Αποφασίζει για:

i.  Την  κατάρτιση  των  όρων,  τη  σύνταξη  των  διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων

και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016,  όπως ισχύει: «1. Στο πλαίσιο των

διαδικασιών  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις

ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των

προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)

ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής

διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον

αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των

προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

ζ)  στο  στάδιο  της  εκτέλεσης  γνωμοδοτούν,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που

ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις

της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του  αναδόχου  και  η)  γνωμοδοτούν  για  τις
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προβλεπόμενες  στον  παρόντα  νόμο  ενστάσεις  και  προσφυγές  που  υποβάλλονται

ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της  προϊσταμένης  αρχής  κατά το  στάδιο  της

ανάθεσης και εκτέλεσης. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα

αυτά  εκδίδουν  γνώμη,  συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από

ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη

των  οργάνων  αυτών  να  προκύπτει  από  τον  μέσο  όρο  των  προτάσεων.  3.  Με

απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται  γνωμοδοτικά  όργανα  για

συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που

συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη

συγκρότηση  οργάνου  συγκεκριμένης/ων  σύμβασης  ή  συμβάσεων.  Εφόσον  τα

όργανα  συγκροτούνται  σε  ετήσια  βάση,  οι  διαδικασίες  σύναψης  και  εκτέλεσης

δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και

ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην  περίπτωση  της  διενέργειας

συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα

συγκροτούνται  με  απόφασή  τους.  Με τις  αποφάσεις  της  παρούσας  δύνανται  να

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την

αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε

περιπτώσεις  σύναψης  ή  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων  δύναται  η  αναθέτουσα

αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή

των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις

απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι

αποφάσεις  συγκρότησης  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  κοινοποιούνται  στα  μέλη

αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του

Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του  άρθρου  344,  το  άρθρο  26  του  ν.4024/2011  (Α΄  226)  δεν

εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα

είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4. Με την

απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των

μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο

θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.
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5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να

ορίζονται  και  οργανωτικές  μονάδες  ενταγμένες  στη  διοικητική  δομή  της

αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες

αρχές, που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα

συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών

μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του

ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,

η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που

βρίσκονται  στην  έδρα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  οι

προσφορές  ή αιτήσεις  συμμετοχής,  κατά τη διάρκεια της  τηλεδιάσκεψης.  7.  Στη

σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]  11. Στις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1,

ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές  γνωμοδοτικό

όργανο  (επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης).  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά

όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί  τον διαγωνισμό ή σε

άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

περί συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη

συμπλήρωση  ή  τη  συγκρότηση  των  επιτροπών  της  παρ.  1,  η  αναθέτουσα  αρχή

μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων

της για τη συγκρότηση της επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων

του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που

ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης

συμβάσεων  κεντρικών  και  επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών,  που  αυτές

διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια

της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών

οργάνων.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα



     1ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2023

σχετικά με τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης

του προηγούμενου εδαφίου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.:

«Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6)

μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας

παραγράφου» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση

του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία

του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου

πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1) Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4) Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5) Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6) Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7) Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8) Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9) Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10) Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11) Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12) Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14) Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15) Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16) Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής

διενέργειας  Διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και

γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 



     1ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2023

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σοφία Νεχαλιώτου
ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος

Πρόεδρος

2 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Τακτικό Μέλος

3 Αθηνά Μορφωνιού 
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασιλική Πετρή

ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Αναπληρωτής Προέδρου

2   Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Λεονάρδος Κοζαδίνος

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  διενέργειας

Διαγωνισμών  Υπηρεσιών,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί

αυτών, για το οικ.έτος 2023, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις

ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων και τη διάρκειά της.

Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  υπόψη  τους  την  ανωτέρω

εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την  Ε  πιτροπή  διενέργειας  Διαγωνισμών  Υπηρεσιών  ,  αξιολόγησης

προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023 αποτελούμενη

από 3 τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Σοφία Νεχαλιώτου
ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος

Πρόεδρος

2 Ιωάννης Πορίχης
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Τακτικό Μέλος

3 Αθηνά Μορφωνιού 
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασιλική Πετρή

ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Αναπληρωτής Προέδρου

2   Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Λεονάρδος Κοζαδίνος

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος  της  επιτροπής  ορίζεται  η  κ.Σοφία  Νεχαλιώτου  -  ΠΕ1  Διοικητικός

Οικονομολόγος.

Αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται η κ.Βασιλική Πετρή - ΔΕ Χειριστής Η/Υ.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  αξιολογεί  τις  προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής  των  προσφερόντων  ή

υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,

την  απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την

αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ)

στο  στάδιο  της  εκτέλεσης  γνωμοδοτεί,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που
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ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις

της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου. Ωστόσο, στις συμβάσεις προμηθειών

η Επιτροπή παραλαβής γνωμοδοτεί για τα ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων

προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

που  δεν  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  θα  συνεχιστούν  και  θα

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

4. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α

του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 4/2023
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ΘΕΜΑ 5ο :  Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών,  αξιο-
λόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής

και  διοικητικής  λειτουργίας  του  Δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: […]στ) Αποφασίζει για:

i.  Την  κατάρτιση  των  όρων,  τη  σύνταξη  των  διακηρύξεων,  τη  διεξαγωγή  και

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων

και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή

ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016,  όπως ισχύει: «1. Στο πλαίσιο των

διαδικασιών  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις

ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των

προσφερόντων ή υποψηφίων, β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)

ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής

διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον

αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των

προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που

ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν,

όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την  παράταση  του

συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις



     1ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2023

και  προσφυγές  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της

προϊσταμένης  αρχής  κατά  το  στάδιο  της  ανάθεσης  και  εκτέλεσης.  2.  Κατά  την

άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  τους  τα  όργανα  αυτά  εκδίδουν  γνώμη,

συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των

επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που

συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Δεν  επιτρέπεται  η  γνώμη  των

οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση

ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα

αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου

συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο

όργανο.  Στην περίπτωση της  διενέργειας  συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα

αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις

της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή

ομάδες  εργασίας  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που  αφορούν  τις

διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

δύναται  η  αναθέτουσα  αρχή  να  ορίζει  ως  μέλος  των  ανωτέρω  γνωμοδοτικών

οργάνων,  των  επιτροπών ή  των  ομάδων εργασίας  έναν  εξωτερικό  εξειδικευμένο

επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των

προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων

κοινοποιούνται  στα  μέλη  αυτών  και  τους  φορείς  από  τους  οποίους  αυτά

προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26

του  ν.4024/2011  (Α΄  226)  δεν  εφαρμόζεται  κατά  τον  ορισμό  των  μελών  των

επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση

δημοσίων  συμβάσεων.  4.  Με  την  απόφαση  της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι

αρμοδιότητες,  ο αριθμός και  οι ιδιότητες των μελών,  η λειτουργία των οργάνων

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να

ορίζονται  και  οργανωτικές  μονάδες  ενταγμένες  στη  διοικητική  δομή  της

αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.
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6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες

αρχές, που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα

συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών

μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του

ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,

η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που

βρίσκονται  στην  έδρα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  οι

προσφορές  ή αιτήσεις  συμμετοχής,  κατά τη διάρκεια της  τηλεδιάσκεψης.  7.  Στη

σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]  11. Στις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1,

ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  α)  Συγκροτείται  τριμελές  ή  πενταμελές  γνωμοδοτικό

όργανο  (επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης).  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά

όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί  τον διαγωνισμό ή σε

άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις

περί συλλογικών οργάνων. […] η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη

συμπλήρωση  ή  τη  συγκρότηση  των  επιτροπών  της  παρ.  1,  η  αναθέτουσα  αρχή

μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων

της για τη συγκρότηση της επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων

του παρόντος, που είναι εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που

ορίζονται από τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης

συμβάσεων  κεντρικών  και  επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών,  που  αυτές

διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια

της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών

οργάνων.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα

σχετικά με τον τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης

του προηγούμενου εδαφίου.»
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Σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.6 του Ν.4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ.:

«Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6)

μήνες μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας

παραγράφου» ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344 παρ.4 Ν.4412/2016: «Η υποχρέωση

του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή λειτουργία

του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου

πιστοποιείται από το φορέα τήρησής του».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1. Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2. Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3. Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4. Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5. Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6. Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7. Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8. Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9. Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10. Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11. Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12. Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13. Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14. Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15. Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16. Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17. Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής

διενέργειας  Διαγωνισμών  Προμηθειών,  αξιολόγησης  προσφορών  και

γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Βασιλική Πετρή
ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος

2 Λεονάρδος Κοζαδίνος
 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος

3 Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1         Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Σωτηρία Μυκωνιάτη
ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3   Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  διενέργειας

Διαγωνισμών    Προμηθειών  ,  αξιολόγησης  προσφορών  και  γνωμοδότησης  επί

αυτών, για το οικ.έτος 2023, εξειδικεύοντας τις αρμοδιότητες, τον αριθμό και τις

ιδιότητες των μελών, τη λειτουργία των οργάνων και τη διάρκειά της.

Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  υπόψη  τους  την  ανωτέρω

εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την  Ε  πιτροπή διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών  , αξιολόγησης

προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για το οικ.έτος 2023 αποτελούμενη

από 3 τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Βασιλική Πετρή
 ΔΕ Χειριστής Η/Υ

Πρόεδρος

2 Λεονάρδος Κοζαδίνος
 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Τακτικό Μέλος

3 Αθηνά Μορφωνιού
ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1          Σοφία Νεχαλιώτου

           ΠΕ1 Διοικητικός-Οικονομολόγος
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Σωτηρία Μυκωνιάτη
 ΔΕ1 Διοικητικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3  Ιωάννης Πορίχης

ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Βασιλική Πετρή -  ΔΕ Χειριστής Η/Υ.

Αναπληρωτής  της  Προέδρου  ορίζεται  η  κ.  Σοφία  Νεχαλιώτου  ΠΕ1  Διοικητικός-

Οικονομολόγος.

2. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  αξιολογεί  τις  προσφορές  ή  αιτήσεις  συμμετοχής  των  προσφερόντων  ή

υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή

τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με

διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία,

την  απόρριψη  των  προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την

αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ)

στο  στάδιο  της  εκτέλεσης  γνωμοδοτεί,  όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που
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ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις

της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου. Ωστόσο, στις συμβάσεις προμηθειών

η Επιτροπή παραλαβής γνωμοδοτεί για τα ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων

προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. 

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

που  δεν  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  θα  συνεχιστούν  και  θα

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

4. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α

του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων).

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 5/2023
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Θέμα 6ο : Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δή-
μου (ανάθεση επισκευών-αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2023.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενη το  6ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 3373/390/1975 & 4993/745/1975
υπουργικών αποφάσεων “..Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και  προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκι-
νήτων οχημάτων του Δημοσίου,  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των
εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το  άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53..”  θα πρέπει να οριστεί
επιτροπή η οποία θα αναθέτει τις επισκευές και την αγορά ανταλλακτικών για τα
οχήματα του Δήμου. 

Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο Κέας υπαλλήλων ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1) Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4) Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5) Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6) Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7) Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8) Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9) Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10) Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11) Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12) Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14) Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15) Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16) Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής

συντήρησης  και  επισκευής  των  οχημάτων  του  Δήμου  (ανάθεση  επισκευών-

αγοράς ανταλλακτικών) έτους 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1    Χρήστος Μαρκοπουλιώτης
 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πρόεδρος

2 Θεόδωρος Βρεττός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασίλειος Κοζαδίνος

 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Αργύρης Σουλιώτης
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργα-
σιών και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί :

Τριμελή επιτροπή για την συντήρηση και επισκευής των οχημάτων του Δήμου
(ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και της αγοράς των ανταλλακτικών), για
το έτος 2023 αποτελούμενη από :

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1    Χρήστος Μαρκοπουλιώτης
 ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 

Πρόεδρος

2 Θεόδωρος Βρεττός
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος

3 Λεονάρδος Μορφωνιός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας  

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασίλειος Κοζαδίνος

 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Αργύρης Σουλιώτης
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Αναπληρωτής Τακτικού Μέλους
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Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην ανάθεση των επισκευαστικών εργα-
σιών και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 6/2023
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ΘΕΜΑ 7ο :  Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών
που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δή-
μου, για το οικ.έτος 2023.

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενη το  7ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  υπ’  αριθ.  3373/390/1975  &  4993/745/1975
υπουργικών αποφάσεων “..Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και  προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκι-
νήτων οχημάτων του Δημοσίου,  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των
εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το  άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53..” θα πρέπει να οριστεί
επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει τα ανταλλακτικά και τις εργασίες που αφο-
ρούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. 

Θέτω υπόψη σας κατάλογο των υπηρετούντων στο Δήμο Κέας υπαλλήλων ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1) Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4) Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5) Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6) Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7) Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8) Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9) Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10) Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11) Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12) Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14) Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15) Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16) Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς  επιτροπής

παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών που αφορούν την επισκευή και συ-

ντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το οικ.έτος 2023, αποτελού-

μενη από τους κάτωθι : 
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Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Ιωάννης Πορίχης
 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Πρόεδρος

2   Βασίλειος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος

3 Ιωάννης Αναγνώσταρος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Θεόδωρος Βρεττός

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Νικόλαος Κοζαδίνος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργα-
σιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου, έτους 2023 και σε συνέχεια της ανάθεσης των επισκευαστικών εργασιών
και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί:

Τριμελής επιτροπή  παραλαβής ανταλλακτικών  και  εργασιών που αφορούν
την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2023.

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Ιωάννης Πορίχης
 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 

Πρόεδρος

2   Βασίλειος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Τακτικό Μέλος

3 Ιωάννης Αναγνώσταρος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος
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Αναπληρωματικά Μέλη
1 Θεόδωρος Βρεττός

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Νικόλαος Κοζαδίνος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Το έργο της επιτροπής συνίσταται στην παραλαβή ανταλλακτικών  και  εργα-
σιών που αφορούν την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου, έτους 2023 και σε συνέχεια της ανάθεσης των επισκευαστικών εργασιών
και της αγοράς των ανταλλακτικών, μέσω της έκδοσης ΔΕΛΤΙΟΥ ή ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕ-
ΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 7/2023
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ΘΕΜΑ  8ο :  Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2023.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  8ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010:  «1.  Η Οικονομική

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση

της  οικονομικής  και  διοικητικής  λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις

ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες:  [...]  στ)

Αποφασίζει  για:  i.  Την  κατάρτιση  των  όρων,  τη  σύνταξη  των  διακηρύξεων,  τη

διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και

υπηρεσίες,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  των  ειδικών  επιτροπών  διεξαγωγής  και

αξιολόγησης  από  μέλη  της  ή  ειδικούς  επιστήμονες,  υπαλλήλους  του  Δήμου  ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  [...]  ζ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016

(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών

του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

 Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των

διαδικασιών  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις

ακόλουθες αρμοδιότητες:α) αξιολογούν τις  προσφορές ή αιτήσεις  συμμετοχής των

προσφερόντων ή υποψηφίων,β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)

ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας,

με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη

δημοσίευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται

με  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον  αποκλεισμό  των

προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την
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κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση

της  διαδικασίας,  στ)  γνωμοδοτούν  για  κάθε  άλλο  θέμα  που  ανακύπτει  κατά  τη

διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για

τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες

τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για

τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται

ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της  προϊσταμένης  αρχής  κατά  το  στάδιο  της

ανάθεσης και εκτέλεσης.  2.  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα

αυτά  εκδίδουν  γνώμη,  συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από

ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη

των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση

της  αναθέτουσας  αρχής  συγκροτούνται  γνωμοδοτικά  όργανα  για  συγκεκριμένη

σύμβαση  ή  περισσότερες  ή  σε  ετήσια  βάση  για  τις  συμβάσεις  που  συνάπτει  η

αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση

οργάνου  συγκεκριμένης/ων  σύμβασης  ή  συμβάσεων.  Εφόσον  τα  όργανα

συγκροτούνται  σε  ετήσια  βάση,  οι  διαδικασίες  σύναψης  και  εκτέλεσης  δημοσίων

συμβάσεων  που  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  συνεχίζονται  και

ολοκληρώνονται  από  το  ίδιο  όργανο.  Στην  περίπτωση  της  διενέργειας

συγκεντρωτικών  αγορών  από  ΚΑΑ,  τα  αντίστοιχα  γνωμοδοτικά  όργανα

συγκροτούνται  με  απόφασή  τους.  Με  τις  αποφάσεις  της  παρούσας  δύνανται  να

συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την

αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που  αφορούν  τις  διαδικασίες  σύναψης.  Σε

περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή

να  ορίζει  ως  μέλος  των  ανωτέρω γνωμοδοτικών  οργάνων,  των  επιτροπών ή  των

ομάδων  εργασίας  έναν  εξωτερικό  εξειδικευμένο  επιστήμονα,  που  διαθέτει  τις

απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των προβλέψεων της παρ. 1. Οι

αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών

και  τους  φορείς  από  τους  οποίους  αυτά  προέρχονται.  Μέχρι  τη  λειτουργία  του

Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του  άρθρου  344,  το  άρθρο  26  του  ν.4024/2011  (Α΄  226)  δεν

εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε

κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 4. Με την απόφαση
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της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η

λειτουργία  των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.),  καθώς  και  κάθε  άλλο  αναγκαίο  θέμα

σχετικά με τα ανωτέρω. 5.  Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  ως γνωμοδοτικά

όργανα  μπορεί  να  ορίζονται  και  οργανωτικές  μονάδες  ενταγμένες  στη  διοικητική

δομή  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του  φορέα  που  έχει  αναλάβει  την  εκτέλεση  της

σύμβασης. 6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις

αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω

νόμου.  Τα  συλλογικά  όργανα  είναι  δυνατόν  να  συνεδριάζουν  και  με  τη  χρήση

ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του

άρθρου  14  του  ν.  2690/1999.  Ειδικά  στις  περιπτώσεις  που  δεν  διενεργούνται  με

ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος

ή  τα  μέλη  που  βρίσκονται  στην  έδρα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία  έχουν

κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

7.  Στη  σύνθεση  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  του  παρόντος  άρθρου  μετέχει

υποχρεωτικά ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 11. Στις δημόσιες

συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην

παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: […]β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή

της  σύμβασης  προμήθειας  συγκροτείται  τριμελής  ή  πενταμελής  επιτροπή

παρακολούθησης  και  παραλαβής με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της

αναθέτουσας  αρχής  ή  του  φορέα  εκτέλεσης  της  σύμβασης.  Εφόσον  απαιτούνται

ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη

ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει

υπάλληλος  με  την  αντίστοιχη  ειδικότητα,  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητεί  τη  συνδρομή

άλλων φορέων  του  δημοσίου ή του  ευρύτερου δημοσίου  τομέα.  Το όργανο αυτό

εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης,

προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του

προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή

κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την

προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  την  εκπλήρωση  των

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω

μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου
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μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με

τις  παραπάνω αρμοδιότητες.  Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και

προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό

γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα

μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι

αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. γ)

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη

συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών

παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο

θέμα  σχετικά  με  τα  παραπάνω.  […]  ε)  Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της  παρούσας

παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου

τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

στ)  Η  επιτροπή  της  περ.  β΄  γνωμοδοτεί  και  για  ζητήματα  τροποποίησης  των

συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των

Κεντρικών Αρχών Αγορών,  για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών -  πλαίσιο  και

συμβάσεων  κεντρικών  προμηθειών  που  συνάπτονται  από  αυτές,  γνωμοδοτεί  η

επιτροπή της περ. α΄.η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση

ή τη συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει

από  άλλη  αναθέτουσα  αρχή  τη  διάθεση  υπαλλήλου  ή  υπαλλήλων  της  για  τη

συγκρότηση  της  επιτροπής.  12.  Για  τα  μέλη  των  γνωμοδοτικών  οργάνων  του

παρόντος,  που  είναι  εγγεγραμμένα  στο  Μη.Π.Υ.Δη.Συ.  του  άρθρου  344  ή  που

ορίζονται  από τις  ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις  διαδικασίες ανάθεσης

συμβάσεων  κεντρικών  και  επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών,  που  αυτές

διενεργούν, προβλέπεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της

παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών οργάνων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων και

Υποδομών και  Μεταφορών καθορίζονται  τα  ειδικότερα  ζητήματα  σχετικά  με  τον

τρόπο και χρόνο καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου

εδαφίου.»
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Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1) Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4) Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5) Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
6) Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7) Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8) Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9) Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10) Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11) Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12) Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14) Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15) Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16) Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το έτος

2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Πρόεδρος

2   Αργύρης Σουλιώτης
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Φανή Άννα Μπαλατσού

 ΔΕ1 Διοικητικός
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Νικόλαος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
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Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να συγκροτήσει  την Επιτροπή παρακολούθησης

και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  υπόψη  τους  την  ανωτέρω

εισήγηση και:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί  την Επιτροπή παρακολούθησης και  παραλαβής προμηθειών για το

έτος 2023. αποτελούμενη από 3 μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής :

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Λεωνίδας Περδικάρης
 ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός

Πρόεδρος

2   Αργύρης Σουλιώτης
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Φανή Άννα Μπαλατσού

 ΔΕ1 Διοικητικός
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Νικόλαος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος  της  επιτροπής  ορίζεται  ο  κ.Λεωνίδας  Περδικάρης  -  ΔΕ  Τεχνίτης

Υδραυλικός

Αναπληρωτής  του  Προέδρου  ορίζεται  η  κ.Φανή  Άννα  Μπαλατσού  -  ΔΕ1

Διοικητικός.
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2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου

της  σύμβασης,  προβαίνοντας,  σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον

προβλέπεται  από  τη  σύμβαση  ή  κρίνεται  αναγκαίο,   συντάσσει  τα  σχετικά

πρωτόκολλα,   παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων

της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη

λήψη των  επιβεβλημένων  μέτρων  λόγω μη τήρησης  των ως  άνω όρων.  Επίσης,

εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα

με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

που  δεν  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  θα  συνεχιστούν  και  θα

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 8/2023



     1ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ 9ο : Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής του αντικει-
μένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2023.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το  9ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης αναφέρει τα εξής : 

Σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ.1στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010:  «1.  Η Οικονομική

Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση

της  οικονομικής  και  διοικητικής  λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις

ακόλουθες  αποφασιστικές,  ελεγκτικές  και  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες:  [...]  στ)

Αποφασίζει  για:  i.  Την  κατάρτιση  των  όρων,  τη  σύνταξη  των  διακηρύξεων,  τη

διεξαγωγή  και  κατακύρωση  κάθε  μορφής  δημοπρασιών  και  διαγωνισμών,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και

υπηρεσίες,  καθώς  και  τη  συγκρότηση  των  ειδικών  επιτροπών  διεξαγωγής  και

αξιολόγησης  από  μέλη  της  ή  ειδικούς  επιστήμονες,  υπαλλήλους  του  Δήμου  ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  [...]  ζ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016

(Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών

του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με το  άρθρο 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει:  «1.  Στο πλαίσιο των

διαδικασιών  ανάθεσης  και  εκτέλεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  τα  όργανα  που

γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις

ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των

προσφερόντων ή υποψηφίων,β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή

υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)

ελέγχουν  και  αξιολογούν  τις  προσφορές,  δ)  στο  πλαίσιο  ανταγωνιστικής

διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  της  διαδικασίας,  με  διαπραγμάτευση  χωρίς

προηγούμενη  δημοσίευση,  ανταγωνιστικού  διαλόγου  ή  σύμπραξης  καινοτομίας,

διαπραγματεύονται  με  τους  προσφέροντες  ή  υποψηφίους,  ε)  εισηγούνται  τον

αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των



     1ης  Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 20ης Ιανουαρίου 2023

προσφορών,  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων,  την  αποδέσμευση  των

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που

ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν,

όπου  απαιτείται,  για  τα  θέματα  που  ανακύπτουν,  ιδίως  για  την  παράταση  του

συμβατικού  χρόνου,  άλλες  τροποποιήσεις  της  σύμβασης  και  την  έκπτωση  του

αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις

και  προσφυγές  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  της

προϊσταμένης  αρχής  κατά  το  στάδιο  της  ανάθεσης  και  εκτέλεσης.  2.  Κατά  την

άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  τους  τα  όργανα  αυτά  εκδίδουν  γνώμη,

συμπεριλαμβανομένης  της  βαθμολόγησης,  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των

επικρατέστερων  προτάσεων.  Η  γνώμη  του  οργάνου  είναι  η  πρόταση  που

συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Δεν  επιτρέπεται  η  γνώμη  των

οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων. 3. Με απόφαση της

αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση

ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα

αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου

συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν

έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο

όργανο.  Στην περίπτωση της  διενέργειας  συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα

αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με απόφασή τους. Με τις αποφάσεις

της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή

ομάδες  εργασίας  για  την  αντιμετώπιση  ειδικών  θεμάτων  που  αφορούν  τις

διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

δύναται  η  αναθέτουσα  αρχή  να  ορίζει  ως  μέλος  των  ανωτέρω  γνωμοδοτικών

οργάνων,  των  επιτροπών ή  των  ομάδων εργασίας  έναν  εξωτερικό  εξειδικευμένο

επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση των

προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων

κοινοποιούνται  στα  μέλη  αυτών  και  τους  φορείς  από  τους  οποίους  αυτά

προέρχονται. Μέχρι τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26

του  ν.4024/2011  (Α΄  226)  δεν  εφαρμόζεται  κατά  τον  ορισμό  των  μελών  των

επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση
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δημοσίων  συμβάσεων.  4.  Με  την  απόφαση  της  παρ.  3  εξειδικεύονται  οι

αρμοδιότητες,  ο αριθμός και  οι ιδιότητες των μελών,  η λειτουργία των οργάνων

(επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω.

5.  Στο  στάδιο  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  ως  γνωμοδοτικά  όργανα  μπορεί  να

ορίζονται  και  οργανωτικές  μονάδες  ενταγμένες  στη  διοικητική  δομή  της

αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης.

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες

αρχές, που εμπίπτον στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας» (Α΄ 45), εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. Τα

συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών

μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 14 του

ν. 2690/1999. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,

η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που

βρίσκονται  στην  έδρα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στην  οποία  έχουν  κατατεθεί  οι

προσφορές  ή αιτήσεις  συμμετοχής,  κατά τη διάρκεια της  τηλεδιάσκεψης.  7.  Στη

σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά

ένα μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […]  11. Στις δημόσιες συμβάσεις

προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1,

ισχύουν  και  τα  ακόλουθα:  […]γ)  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων

ή  μη,  και  των  δευτεροβάθμιων  επιτροπών  παραλαβής,  η  σύνθεση  αυτών,  η

διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα παραπάνω.

δ)  Για  την  παραλαβή  του  τμηματικού  ή  συνολικού  αντικειμένου  σύμβασης

παροχής  γενικών  υπηρεσιών  συγκροτείται  τριμελής  επιτροπή  παραλαβής με

απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της

σύμβασης.  Εφόσον  απαιτούνται  ειδικές  γνώσεις,  ένα  τουλάχιστον  μέλος  της

επιτροπής  πρέπει  να  έχει  την  αντίστοιχη  ειδικότητα.  Εφόσον  μεταξύ  των

υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει  υπάλληλος με την αντίστοιχη

ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή

του  ευρύτερου  δημοσίου  τομέα.  Ως  μέλη  της  εν  λόγω  επιτροπής  δύναται  να

ορίζονται και  υπάλληλοι,  στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύμφωνα με

όσα ορίζονται στο άρθρο 216. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και
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προσφυγών,  που  υποβάλλονται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  συγκροτείται

ειδικό  γνωμοδοτικό  όργανο,  τριμελές  ή  πενταμελές  (επιτροπή  αξιολόγησης

ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού

οργάνου  που  είναι  αρμόδιο  για  τα  υπόλοιπα  θέματα  που  ανακύπτουν  κατά  τη

διαδικασία  εκτέλεσης.  ε)  Τα  γνωμοδοτικά  όργανα  της  παρούσας  παραγράφου

συγκροτούνται  από υπαλλήλους  που υπηρετούν με  οποιαδήποτε  σχέση εργασίας

στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και

λειτουργούν σύμφωνα με τις  γενικές  διατάξεις  περί συλλογικών οργάνων.  στ) Η

επιτροπή της περ. β΄ γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων

προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών

Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων

κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ.

α΄.η) Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για τη συμπλήρωση ή τη συγκρότηση

των  επιτροπών  της  παρ.  1,  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητήσει  από  άλλη

αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της

επιτροπής. 12. Για τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος, που είναι

εγγεγραμμένα στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που ορίζονται από τις ΕΚΑΑ

της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και

επικουρικών  δραστηριοτήτων  αγορών,  που  αυτές  διενεργούν,  προβλέπεται

αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 5 του άρθρου 21

του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αμοιβών συλλογικών οργάνων. Με κοινή απόφαση

των  Υπουργών  Οικονομικών,  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Υποδομών  και

Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο και χρόνο

καταβολής, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου».

Θέτω  υπόψη  σας  κατάλογο  των  υπηρετούντων  στο  Δήμο  Κέας  υπαλλήλων  ανά

κλάδο/ειδικότητα.

1) Λεονάρδος Μορφωνιός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας
2) Λεωνίδας Περδικάρης, ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός
3) Ιωάννης Πορίχης, ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου 
4) Θεόδωρος Βρεττός, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
5) Ιωάννης Αναγνώσταρος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
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6) Λεονάρδος Κοζαδίνος,  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου 
7) Χρήστος Μαρκοπουλιώτης.  ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου ΙΔΑΧ
8) Βασίλειος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
9) Νικόλαος Κοζαδίνος, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
10) Αργύρης Σουλιώτης, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
11) Αιμίλιος Χρυσολωράς, ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ
12) Βασιλική Πετρή, ΔΕ Χειριστής Η/Υ
13) Αθηνά Μορφωνιού, ΤΕ Λογιστικού – Οικονομικού
14) Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός
15) Δήμητρα Δεμένεγα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
16) Σοφία Νεχαλιώτου, ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομολόγος
17) Σωτηρία Μυκωνιάτη, ΔΕ1 Διοικητικός

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  αντικειμένου  δημοσίων  συμβάσεων

παροχής γενικών υπηρεσιών, για το έτος 2023, αποτελούμενη από τους κάτωθι : 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Φανή Άννα Μπαλατσού
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Θεόδωρος Βρεττός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασίλειος Κοζαδίνος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Νικόλαος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  συγκροτήσει  την  Επιτροπή  παραλαβής

υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  υπόψη  τους  την  ανωτέρω

εισήγηση και:
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- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

- Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  αντικειμένου

δημοσίων  συμβάσεων  παροχής  γενικών  υπηρεσιών, για  το  έτος  2023,

αποτελούμενη από 3 τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά τους, ως εξής:

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα

1 Φανή Άννα Μπαλατσού
 ΔΕ1 Διοικητικός

Πρόεδρος

2 Θεόδωρος Βρεττός
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας

Τακτικό Μέλος

3 Αιμίλιος Χρυσολωράς
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Βασίλειος Κοζαδίνος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Προέδρου

2 Νικόλαος Κοζαδίνος
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 

Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
3 Ιωάννης Αναγνώσταρος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας 
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ.Φανή Άννα Μπαλατσού, ΔΕ1 Διοικητικός. 

Αναπληρωτής  της  Προέδρου  ορίζεται  ο  κ.Βασίλειος  Κοζαδίνος

ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας.

2. Η Επιτροπή είναι  αρμόδια  για  την  παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή

συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών
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3. Η Επιτροπή έχει ετήσια διάρκεια. Οι διαδικασίες εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

που  δεν  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους,  θα  συνεχιστούν  και  θα

ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 9/2023

ΘΕΜΑ 10ο   : Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδο-
μές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «προμήθεια εμβολίων και λοιπών
φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περί-
θαλψή  τους  σε  περίπτωση  δηλητηριάσεων,  σύμφωνα  με  τις  υποχρεώσεις  που
απορρέουν από τον Ν.4830/2021» (αριθμ. 90149/27-12-2022 απόφαση του ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών).  [Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομι-
κής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευθέριος]  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης δικαιολογητικών
συμμετοχής & τεχνικών προσφορών ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνι-
σμού άνω των ορίων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ»
[Εισηγητής : Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζουβάρας Ελευ-
θέριος]

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το  11ο 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. 201/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΒΧΩΕΔ-ΠΒ3) απόφασης της Οικονομικής

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

όροι της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για

την  Προμήθεια  με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ  ΚΕΑΣ»,  εκδόθηκε  από  τη  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  6184/07.12.2022  του

διαγωνισμού,  η  οποία  αναρτήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  λαμβάνοντας  ΑΔΑΜ

22PROC011756064.

Την  9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την
υπ’  αριθμόν  223/2022  (ΑΔΑ:  ΩΥ8ΩΩΕΔ-Ο7Ε)  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  συνέταξε  το  κάτωθι πρακτικό  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» ως παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ:ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ:ΚΕΑΣ    
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 

για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 
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«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ».
της

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

Στην  Ιουλίδα  Κέας την  9η  Ιανουαρίου  2023,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  10:00
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 223/2022  (ΑΔΑ:  ΩΥ8ΩΩΕΔ-Ο7Ε) απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  ανοικτού
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΚΕΑΣ» (Αριθμ.  Διακήρυξης
6184/07.12.2022), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 178571 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ  22PROC011756064.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

Αρμοδιότητα Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα
Πρόεδρος Σωτηρία Μυκωνιάτη ΠΕ Διοικητικών

Τακτικό Μέλος Βασιλική Πετρή ΔΕ Χειριστής Η/Υ
Αναπληρωτής Τακτικού

Μέλους
Ιωάννης Πορίχης ΔΕ Χειριστής Μ.Ε.

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη
διακήρυξη  η  3η  Ιανουαρίου  2023  2022,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  15:30 και  η
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η  9η Ιανουαρίου 2023,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

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 178571
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:

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
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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 «Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν
απαιτείται  να  προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
α)  είτε  των άρθρων 13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020 (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών
δημοσίων  εγγράφων  που  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον
πρόκειται  για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα,  εάν  φέρουν επισημείωση  e-
Apostille 
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  
ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου 92 του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα,  εταιρικά  ή  μη,  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,  δηλαδή
έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς
μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα
στη  διαδικασία  καταχωρίζονται  από  αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με
μορφότυπο PDF. 
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό-ούς
φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,
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τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α)  η  πρωτότυπη  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  πλην  των  περιπτώσεων  που  αυτή
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ)  ιδιωτικά έγγραφα  τα  οποία  δεν   έχουν  επικυρωθεί  από δικηγόρο  ή  δεν  φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς
και
δ)  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έντυπα  έγγραφα  που  φέρουν  την  επισημείωση  της  Χάγης
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο,
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται  στην παρ. 3.1 της παρούσας,  άλλως η
προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού.».  

Σύμφωνα  με  το  ανωτέρω  άρθρο  της  διακήρυξης,  και  καθώς  ο  συμμετέχων
οικονομικός  φορέας  υπέβαλε  ηλεκτρονικά  εκδιδόμενη  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής  από  το  ΤΜΕΔΕ,  δεν  υποχρεούται  σε  προσκόμιση  αυτής  σε  κλειστό
φάκελο. 
 
6. Η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της υπ’ αρ. e-164670/15.12.2022 εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής του ΤΜΕΔΕ (Κατάστημα e-eggy).
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7. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού
φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο
συμμετέχων  AMCO  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΒΕΕ,
ήτοι:

Α/Α Δικαιολογητικά 

1
 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.), 
 Εγγυητική επιστολή 
 Τεχνική προσφορά συστήματος
 Τεχνική προσφορά βάσει υποδείγματος 

διακήρυξης
 Ψηφιακά υπογεγραμμένη και μέσω 

gov.gr υπεύθυνη δήλωση περί 
εγκυρότητας υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΕΕΕΣ

 Πιστοποιητικά ISO εταιρείας
 Πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια 

προς προμήθεια εξοπλισμού
 Έγγραφα πιστοποίησης 

χρηματοοικονομικής και τεχνικής 
επάρκειας
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τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις των άρ. 2.2.9.1 και 2.2.9.2 της Διακήρυξης και
ως εκ τούτου τα έκανε δεκτά.

8. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

α. την υπ’ αρ. 6184/2022 Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της 
β. την υποβληθείσα προσφορά
γ. τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εί-
ναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, 

έκανε δεκτή την τεχνική προσφορά της AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ, διότι η προσφορά της είναι σύμφωνη με τη Διακήρυ-
ξη και τα Παραρτήματά της και τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

 Εν συνεχεία η Επιτροπή προέβη σε τεχνική αξιολόγηση – βαθμολογία της δια-
γωνιζόμενης  εταιρείας  «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗ-
ΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως εξής:

Αξιολόγηση  των  ποιοτικών  χαρακτηριστικών  εξοπλισμού  και  λογισμικού.
Πληρότητα- Εναρμόνιση των προδιαγραφών τους με τις προβλεπόμενες από
τη διακήρυξη

 Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων  
a. Κ1 Μέγεθος οθόνης: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογεί-

ται με 100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακή-
ρυξης.

b. Κ2 Φωτεινότητα οθόνης: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολο-
γείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυ-
ξης  ως  εξής:  Η φωτεινότητα  της  οθόνης  είναι  1200cd/m2 αντί  των
1000cd/m2 που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

c. Κ3 Συχνότητα επεξεργαστή: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθ-
μολογείται με 100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της
διακήρυξης.

d. Κ4 Μέγεθος μνήμης: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογεί-
ται με 100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακή-
ρυξης.

 Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδηλάτου  
a. Κ5  Πάχος  υλικού  κατασκευής:  Η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας

βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: Το πάχος του υλικού κατασκευής είναι 3mm αντί
των 2mm που απαιτούνται από τη διακήρυξη.
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b. Κ6 Διάρκεια αντισκωριακής βαφής: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας
βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: Η διάρκεια της αντισκωριακής βαφής είναι 10
έτη αντί των 5 ετών που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

c. Κ7  Κύκλοι  κλειδώματος/ξεκλειδώματος:  Η  τεχνική  προσφορά  της
εταιρείας βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαι-
τήσεις της διακήρυξης ως εξής: Οι κύκλοι κλειδώματος/ξεκλειδώματος
είναι 15.000 αντί των 8.000 που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

d. Κ8 Αντοχή μηχανισμού κλειδώματος: Η τεχνική προσφορά της εται-
ρείας βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτή-
σεις της διακήρυξης ως εξής: Η αντοχή του μηχανισμού είναι 6KN
αντί των 3KN που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

e. Κ9 Προαιρετικές πιστοποιήσεις:  Η τεχνική προσφορά της εταιρείας
βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: οι επιπλέον προαιρετικές πιστοποιήσεις είναι οι
FCC,  3GPP  TS  36.124  V16.1.0  Section  8.2,  PVG.04  v5.1.0,  EN
61000-6-4:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-
3-3:2013, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,  ETSI EN 301 490-3 V2.1.1,
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0, MIL-STD-810G_CHANGE1.

 Ηλεκτρικό Ποδήλατο  
a. Κ10  Βάρος  φορτίου  καλαθιού:  Η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας

βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: Το βάρος του φορτίου του καλαθιού είναι 30Kgr
αντί των 10Kgr που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

b. Κ11 Διάσταση τροχών: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολο-
γείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυ-
ξης ως εξής: Η διάσταση των τροχών είναι 26’’ αντί των 24’’ που απαι-
τούνται από τη διακήρυξη.

c. Κ12  Χωρητικότητα  μπαταρίας:  Η  τεχνική  προσφορά  της  εταιρείας
βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 14Ah αντί
των 13Ah που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

d. Κ13 Μέγιστη αυτονομία σε Km: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας
βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της
διακήρυξης ως εξής: Η αυτονομία είναι 75Km αντί των 60Km που
απαιτούνται από τη διακήρυξη.

e. Κ14 Χρόνος φόρτισης: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολο-
γείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυ-
ξης ως εξής: Ο χρόνος φόρτισης είναι 3,5 ώρες αντί των 6 ωρών που
απαιτούνται από τη διακήρυξη.

f. Κ15 Βάρος ποδηλάτου: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολο-
γείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυ-
ξης ως εξής: Το βάρος του ποδηλάτου είναι 30Kgr αντί των 35Kgr που
απαιτείται από τη διακήρυξη.

g. Κ16 Υποστήριξη προαιρετικών πρωτοκόλλων CAN 2.0 και CAN-FD: 
Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογείται με 150 βαθμούς 
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διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης ως εξής: Υποστηρί-
ζονται τα προαιρετικά πρωτόκολλα CAN 2.0 και CAN-FD.

h. Κ17 Προαιρετικές πιστοποιήσεις: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας 
βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης ως εξής: Το ποδήλατο διαθέτει προαιρετικές πιστοποιήσεις
IEC 62133 και IEC 62368-1:2014.

 Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος  
a. Κ18 Άδειες χρήσης ποδηλάτων: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας 

βαθμολογείται με 100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης.

 Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρτών Συνδρομητών  
a. Κ19 Ποσότητα: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογείται με 

100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

 Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συνδρομητών  
a. Κ20 Ποσότητα: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογείται με 

100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

 Κάμερα  
a. Κ21 Ποσότητα: Η τεχνική προσφορά της εταιρείας βαθμολογείται με 

100 βαθμούς διότι καλύπτει ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης  
a. Κ22 Συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου: Η τεχνική προσφορά

της εταιρείας βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης ως εξής: Ο χρόνος παράδοσης είναι 6 μή-
νες αντί των 8 μηνών που απαιτούνται από τη διακήρυξη.

 Προσφερόμενες Υπηρεσίες  
a. Κ23 Διάρκεια προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας: Η τεχνική

προσφορά της εταιρείας βαθμολογείται με 100 βαθμούς διότι καλύπτει
ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

b. Κ24  Προσφερόμενες  ώρες  εκπαίδευσης:  Η  τεχνική  προσφορά  της
εταιρείας βαθμολογείται με 150 βαθμούς διότι υπερκαλύπτει τις απαι-
τήσεις της διακήρυξης ως εξής: Προσφέρονται 120 ώρες εκπαίδευσης
για 12 άτομα αντί των 40 ωρών για 4 άτομα που απαιτείται από τη δια-
κήρυξη.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή συνέταξε τον παρακάτω πίνακα τεχνικής αξιολόγη-
σης:
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Κριτή-
ριο

Περιγραφή

Συντελε-
στής Βα-
ρύτητας

(σ)

Βαθμολο-
γία

AMCO
ABEE

Σταθμι-
σμένη Βαθ-

μολογία
AMCO
ABEE

Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
εξοπλισμού και λογισμικού. Πληρότητα- Εναρ-
μόνιση των προδιαγραφών τους με τις προβλε-
πόμενες από τη διακήρυξη 

80%    

  Τερματικό Μίσθωσης Ποδηλάτων 13%    

Κ1

Μέγεθος  οθόνης:  Το  κριτήριο  βαθμο-
λογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακή-
ρυξης  και  αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της  διακήρυξης.  Μέγιστη  διάσταση
έως 15'', για λόγους εργονομίας και συ-
νολικών  εξωτερικών  διαστάσεων  της
συσκευής.

2% 100,00 2,00

Κ2

Φωτεινότητα οθόνης: Το κριτήριο βαθ-
μολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύ-
πτεται ακριβώς η προδιαγραφή της δια-
κήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00

Κ3

Συχνότητα  επεξεργαστή:  Το  κριτήριο
βαθμολογείται  με  100  βαθμούς  όταν
καλύπτεται  ακριβώς  η  προδιαγραφή
της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με
τον  βαθμό  υπερκάλυψης  της  προδια-
γραφής της διακήρυξης.

4% 100,00 4,00

Κ4

Μέγεθος μνήμης: Το κριτήριο βαθμο-
λογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακή-
ρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως 
τους 150 βαθμούς, ανάλογα με τον 
βαθμό 

3% 100,00 3,00

 
Θέση Κλειδώματος/Φόρτισης Ποδη-
λάτου

23%    
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Κ5

Πάχος υλικού κατασκευής: Το κριτήριο
βαθμολογείται  με  100  βαθμούς  όταν
καλύπτεται  ακριβώς  η  προδιαγραφή
της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με
τον  βαθμό  υπερκάλυψης  της  προδια-
γραφής της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00

Κ6

Διάρκεια  αντισκωριακής  βαφής:  Το
κριτήριο  βαθμολογείται  με  100  βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προ-
διαγραφή της διακήρυξης και αυξάνε-
ται αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς,
ανάλογα  με  τον  βαθμό  υπερκάλυψης
της προδιαγραφής της διακήρυξης.

5% 150,00 7,50

Κ7

Κύκλοι  κλειδώματος/ξεκλειδώματος:
Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προ-
διαγραφή της διακήρυξης και αυξάνε-
ται αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς,
ανάλογα  με  τον  βαθμό  υπερκάλυψης
της προδιαγραφής της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00

Κ8

Αντοχή  μηχανισμού  κλειδώματος:  Το
κριτήριο  βαθμολογείται  με  100  βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προ-
διαγραφή της διακήρυξης και αυξάνε-
ται αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς,
ανάλογα  με  τον  βαθμό  υπερκάλυψης
της προδιαγραφής της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00

Κ9

Προαιρετικές πιστοποιήσεις: Το κριτή-
ριο βαθμολογείται με 100 βαθμούς 
εφόσον δεν παρέχονται πιστοποιήσεις 
και αυξάνεται αναλογικά έως τους 150 
βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το
σύνολο των προαιρετικών πιστοποιή-
σεων

6% 150,00 9,00

  Ηλεκτρικό Ποδήλατο 36%    
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Κ10

Βάρος φορτίου καλαθιού: Το κριτήριο
βαθμολογείται  με  100  βαθμούς  όταν
καλύπτεται  ακριβώς  η  προδιαγραφή
της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με
τον  βαθμό  υπερκάλυψης  της  προδια-
γραφής  της  διακήρυξης.  Μέγιστο
βάρος έως 30 κιλά, διότι τίθεται θέμα
ασφαλούς  οδήγησης  του  ποδηλάτου
όταν  στο  καλάθι  υπάρχει  μεγάλο
βάρος.

3% 150,00 4,50

Κ11

Διάσταση τροχών: Το κριτήριο βαθμο-
λογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακή-
ρυξης  και  αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της  διακήρυξης.  Μέγιστη  διάσταση
έως 29'',  διότι  τίθεται θέμα ασφαλούς
οδήγησης και ισορροπίας του αναβάτη.

5% 150,00 7,50

Κ12

Χωρητικότητα μπαταρίας: Το κριτήριο
βαθμολογείται  με  100  βαθμούς  όταν
καλύπτεται  ακριβώς  η  προδιαγραφή
της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με
τον  βαθμό  υπερκάλυψης  της  προδια-
γραφής της διακήρυξης.

5% 150,00 7,50

Κ13

Μέγιστη αυτονομία σε Km: Το κριτή-
ριο  βαθμολογείται  με  100  βαθμούς
όταν καλύπτεται ακριβώς η προδιαγρα-
φή της διακήρυξης και αυξάνεται ανα-
λογικά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλο-
γα με τον βαθμό υπερκάλυψης της προ-
διαγραφής της διακήρυξης.

5% 150,00 7,50

Κ14

Χρόνος φόρτισης: Το κριτήριο βαθμο-
λογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακή-
ρυξης  και  αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00
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Κ15

Βάρος ποδηλάτου: Το κριτήριο βαθμο-
λογείται με 100 βαθμούς όταν καλύπτε-
ται ακριβώς η προδιαγραφή της διακή-
ρυξης  και  αυξάνεται  αναλογικά,  έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

4% 150,00 6,00

Κ16

Υποστήριξη  προαιρετικών  πρωτοκόλ-
λων CAN 2.0 και CAN-FD: Το κριτή-
ριο  βαθμολογείται  με  100  βαθμούς
εφόσον  δεν  παρέχονται  πιστοποιήσεις
και αυξάνεται αναλογικά έως τους 150
βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το
σύνολο  των  προαιρετικών  πιστοποιή-
σεων.

5% 150,00 7,50

Κ17

Προαιρετικές  πιστοποιήσεις:Το  κριτή-
ριο  βαθμολογείται  με  100  βαθμούς
εφόσον  δεν  παρέχονται  πιστοποιήσεις
και αυξάνεται αναλογικά έως τους 150
βαθμούς, εφόσον παρέχεται μέρος ή το
σύνολο  των  προαιρετικών  πιστοποιή-
σεων.

5% 150,00 7,50

  Λογισμικό Διαχείρισης Συστήματος 2%    

Κ18

Άδειες χρήσης ποδηλάτων: Το κριτήριο
βαθμολογείται με 100 βαθμούς όταν 
καλύπτεται ακριβώς η προδιαγραφή 
της διακήρυξης και αυξάνεται αναλογι-
κά, έως τους 150 βαθμούς, ανάλογα με 
τον βαθμό υπερκάλυψης της προδια-
γραφής της διακήρυξης

2% 100,00 2,00

 
Συσκευή Εγγραφής/Ανάγνωσης Καρ-
τών Συνδρομητών

2%    

Κ19

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται
με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και
αυξάνεται  αναλογικά,  έως  τους  150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερ-
κάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης.

2% 100,00 2,00

 
Υπολογιστής Έκδοσης Καρτών Συν-
δρομητών

2%    
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Κ20

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται
με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και
αυξάνεται  αναλογικά,  έως  τους  150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερ-
κάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης

2% 100,00 2,00

  Κάμερα 2%    

Κ21

Ποσότητα: Το κριτήριο βαθμολογείται
με 100 βαθμούς όταν καλύπτεται ακρι-
βώς η προδιαγραφή της διακήρυξης και
αυξάνεται  αναλογικά,  έως  τους  150
βαθμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερ-
κάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης.

2% 100,00 2,00

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 10%    

Κ22

Συνολικός χρόνος υλοποίησης του έρ-
γου: Το κριτήριο βαθμολογείται με 100
βαθμούς  όταν  καλύπτεται  ακριβώς  η
προδιαγραφή  της  διακήρυξης  και  αυ-
ξάνεται αναλογικά, έως τους 150 βαθ-
μούς,  ανάλογα  με  τον  βαθμό  υπερ-
κάλυψης της προδιαγραφής της διακή-
ρυξης. Σημειώνεται ότι ο χρόνος υλο-
ποίησης  του  έργου  πρέπει  να  τεκμη-
ριώνεται επαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη
τις  ιδιαιτερότητες που αφορούν στους
χρόνους προμήθειας και εγκατάστασης
του εξοπλισμού. Η υποβολή υπερβολι-
κά  μικρών  χρονοδιαγραμμάτων  χωρίς
αναλυτική  τεκμηρίωση,  αποτελούν
λόγο απόρριψης της προσφοράς.

10% 150,00 15,00

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 10%    

Κ23

Διάρκεια  προσφερόμενης  εγγύησης
καλής λειτουργίας: Το κριτήριο βαθ-
μολογείται με 100 βαθμούς όταν καλύ-
πτεται ακριβώς η προδιαγραφή της δια-
κήρυξης και αυξάνεται αναλογικά, έως
τους  150  βαθμούς,  ανάλογα  με  τον
βαθμό υπερκάλυψης της προδιαγραφής
της διακήρυξης.

7% 100,00 7,00
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Κ24

Προσφερόμενες  ώρες  εκπαίδευσης:
Το κριτήριο βαθμολογείται με 100 βαθ-
μούς όταν καλύπτεται ακριβώς η προ-
διαγραφή της διακήρυξης και αυξάνε-
ται αναλογικά, έως τους 150 βαθμούς,
ανάλογα  με  τον  βαθμό  υπερκάλυψης
της προδιαγραφής της διακήρυξης.

3% 150,00 4,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ AMCO ABEE: 138,00

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρα-
κάτω τύπο: 

U = σ1*Κ1 +σ2*Κ2+ ..+σν*Κν. 
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1.
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προ-
σφοράς της εταιρείας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι U
= 138,00.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία των προσφο-
ρών που κατατέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού σκέφτηκε σύμφωνα
με το νόμο

γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί   ο μ ό φ ω ν α

προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Κέας

για την πρόκριση της εταιρείας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗ-
ΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (ήτοι, το άνοιγμα οικονο-
μικών προσφορών), διότι κατά την διαδικασία ελέγχου οι υποφάκελοι των «Δικαιολο-
γητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς» βρέθηκαν σε συμφωνία με τους όρους
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6184/2022 Διακήρυξης του Δήμου Κέας.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

      Σωτηρία Μυκωνιάτη                   Βασιλική Πετρή                 Ιωάννης Πορίχης 

Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ’αριθ. 6184/07.12.2022 Διακήρυξης,
3) το από 09.01.2023 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών των

φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Την  έγκριση του  από  09.01.2023  πρακτικού  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης
προσφορών των φακέλων με  την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  – Τεχνική
Προσφορά  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  άνω  των  ορίων  για  την
Προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΕΑΣ»

2)Κάνει αποδεκτή και προκρίνει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι αυτό
της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, την προσφορά του συμμετέχοντα
οικονομικού  φορέα  «AMCO  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς: U =138,00  

Τέλος ορίζεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των
ανωτέρω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων θα γίνει τη  Δευτέρα 30/01/2023 και
ώρα  10:30 με  σχετική  ενημέρωση  των  οικονομικών  φορέων  μέσω  της  ενότητας
«Επικοινωνίας» της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί άσκηση Προδικαστικής Προσφυγής, σύμφωνα  με
το  άρθρο 360 του Ν.4412/2016.

        Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 10/2023
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ΘΕΜΑ 12ο : Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κέας στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος

ΙI”.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  12ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης  αναφέρει  ότι  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΧΙΙ  του  προγράμματος

«Φιλόδημος  ΙΙ»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  με  τίτλο  «Κατασκευή,  επισκευή,

συντήρηση  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων

συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του

άρθρου 10 του ν.4830/2021 (Ά 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς -

Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» και της σχετικής 3ης Τροποποίησης της

πρόσκλησης  ΧΙΙ  για  την  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  ο  Δήμος  Κέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  υποβάλλει  πρόταση

χρηματοδότησης  για  κάθε  είδους  δαπάνες  που  αφορούν  τη  στείρωση  αδέσποτων

ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.

4830/2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ και ΑΔΑ: 605Φ46ΜΤΛ6-ΥΟΕ)

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πρόσκλησης, ο Δήμος Κέας προτίθεται στειρώσει

65 αδέσποτες γάτες του Δήμου Κέας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που

απορρέουν από τον ν.4830/2021 και απαιτούνται τα κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ, ΑΝΤΙΒΙΩΣΗΣ,
ΥΛΙΚΑ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΓΙΑ
ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ,  ΕΜΒΟΛΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

40  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  φπα  13%   για
κόστος φαρμάκων, υλικών, εμβολίων κλπ) / Ζώο

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΖΩΩΝ  

36,9  ευρω (συμπεριλαμβανομένου  φπα 24%) για
κόστος κτηνιατρικής αμοιβής / Ζώο

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ  
76,9 ευρώ / Ζώο (συμπεριλαμβανομένου φπα)
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Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής πιστώσεων που

συνοδεύει την πρόσκληση, ο Δήμος Κέας μπορεί να είναι δικαιούχος πίστωσης έως

του ποσού των 5.000,00 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για τις

δαπάνες του έργου εξ ολοκλήρου, ο Δήμος Κέας θα καλύψει με ίδιους πόρους την

οικονομική διαφορά που μπορεί να προκύψει.

Εισηγούμαστε:

1) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  πρόσκληση  ΧΙΙ  του

προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση

και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς-

Εξοπλισμός  για  την  υλοποίηση  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  του

άρθρου  10  του  ν.  4830/2021  (Α΄169)  ¨Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  ζώων

συντροφιάς -Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις». 

2) Την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3) Την έγκριση της υποβολής αιτήματος και την αποδοχή χρηματοδότησης του

Δήμου Κέας για τη στείρωση 65 αδέσποτων ζώων συντροφιάς  του Δήμου

Κέας  σύμφωνα  με  τις  υποχρεώσεις  των  Δήμων  που  απορρέουν  από  τον

ν.4830/2021

4) Την κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που ενδεχομένως να

προκύψει σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν

επαρκεί για τις δαπάνες του έργου εξ ολοκλήρου.

5) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας,  κ.  Ειρήνης Βελισσαροπούλου για

την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών δελτίων συμμετοχής.

                                               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις
διατάξεις της ανωτέρω εισήγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1) Την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  στην  πρόσκληση  ΧΙΙ  του

προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση

και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίων  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς-

Εξοπλισμός  για  την  υλοποίηση  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  του

άρθρου  10  του  ν.  4830/2021  (Α΄169)  ¨Νέο  πλαίσιο  για  την  ευζωία  ζώων

συντροφιάς -Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις». 

2) Την αποδοχή των όρων της ως άνω Πρόκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3) Την έγκριση της υποβολής αιτήματος και την αποδοχή χρηματοδότησης του

Δήμου Κέας για τη στείρωση 65 αδέσποτων ζώων συντροφιάς  του Δήμου

Κέας  σύμφωνα  με  τις  υποχρεώσεις  των  Δήμων  που  απορρέουν  από  τον

ν.4830/2021

4) Την κάλυψη με ίδιους πόρους της οικονομικής διαφοράς που ενδεχομένως να

προκύψει σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν

επαρκεί για τις δαπάνες του έργου εξ ολοκλήρου.

5) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου Κέας,  κ.  Ειρήνης Βελισσαροπούλου για

την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών δελτίων συμμετοχής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 11/2023
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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


	ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Κέας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
	Ορίζει αντιπρόσωπο του Δήμου Κέας, ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας», τη Δήμαρχο Κέας, κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου και αναπληρωτή αυτής τον αντιδήμαρχο Κέας, κ. Ελευθέριο Τζουβάρα.

