
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 03/2021 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 
 
Αρ. Απόφασης: 014/2021. 
Θέμα: Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ». 
 
Σήμερα στις 04-02-2021, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:30΄μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά ζώσης κεκλεισμένων των 
θυρών συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δήμαρχος Αρτέμιος Καλλίγερος» 
του Δημαρχείου Κυθήρων, μετά την από 29/01/2021, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη, σύμφωνα με:  

1. το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020), 

2. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
3. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  
4. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  
5. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),  
6. την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 
7. το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες 

διατάξεις-εγκυκλίους 
8. την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19, 

 
Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα 5, ήτοι: 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΠΑΡΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ  

1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιπρόεδρος) 
3. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
5. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΑΠΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ 
Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

1. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
2. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού 
εισηγήθηκε το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα ακόλουθα: 

 

Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Κυθήρων το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων , της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων ,της Περιφέρειας Αττικής  συνέταξε, και μας απέστειλε την με αριθμό 84/2020 

μελέτη για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού 60.000,00  Ευρώ , ΦΠΑ 24% 14.400,00 ευρώ 

και συνολική δαπάνη 74.400,00 ευρώ. 

 Με την με αριθμό  806/2020 απόφαση του Δημάρχου Κυθήρων εγκρίθηκε: 

1.Η διενέργεια του ανωτέρω έργου  με την διαδικασία του συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

2.Η υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, προς τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, για το έργο με τίτλο ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ,προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 63.7333.0011, για να καταρτίσει σε δύο 

(2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και να συντάξει βάσει των τηρουμένων στοιχείων τη 

βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ 80/2016, εφόσον: 

 i) συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις,  

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου91, παρ. 2, εδάφιο β΄ του Ν. 4270/2014, iii) η 

σχετική απαίτηση δε έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 80/2016. 

ΑΔΑ: 9ΚΣ3ΩΛΨ-4Δ5



 Στη συνέχεια  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με την με αριθμό  159/2020 απόφασή της ενέκρινε  την διακήρυξη 

και τους όρους δημοπράτησης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους οποίους η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπράτησης 

του Συνοπτικού Διαγωνισμού “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“ ήταν στις  26/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ. 

 Στις 26-11-2020 εστάλη email της Προέδρου της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού  Χαλά Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός 

Τ.Ε.  στο Δήμο Κυθήρων, όπως αναφέρεται στο 4) σχετικό,  σύμφωνα με το οποίο λόγω της απόφασης της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 

για αποχή από τις σχετικές διαδικασίες δεν υπάρχει απαρτία για την διαγωνιστική διαδικασία που αφορά τον εν λόγω 

διαγωνισμό. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης που αναφέρει ότι  αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή 

για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί 

καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-mail, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα τεύχη της Διακήρυξης. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν 

καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία. Σε 

περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, θα διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας την έγκριση της νέας 

καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ“  στις  11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε και ισχύει με το 
Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020), 

2. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 
3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  
4. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  
5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9),  
6. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 
7. Το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες 

διατάξεις-εγκυκλίους, 
8. Το Ν. 3463/2006  όπως ισχύει, 
9. Το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, 
10. Το Ν. 4555/2018 όπως ισχύει,  
11. Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020,  
12. Το με αρ. πρωτ.: 5053/26-11-2020 έγγραφο της Προέδρου Συνοπτικών Διαγωνισμών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει ως νέα καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπράτησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού “ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ“  την  11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους. 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 014/2021. 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Κύθηρα, αυθημερόν 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-Δήμαρχος Κυθήρων- 

ΑΔΑ: 9ΚΣ3ΩΛΨ-4Δ5
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