
                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το πρακτικό της με αριθμό 30/2021 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 
 
Αρ. Απόφασης: 187/2021. 
Θέμα: Τροποποίηση-προσθήκη στο κριτήριο 22.Δ της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 3953/16-08-2021 που αφορά το 
έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΣΤΙΚΟΝ) ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ» (ΑΔΑ: 6Ρ5ΚΩΛΨ-1ΚΘ) 
  
Σήμερα στις 01/11/2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς 
με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων μετά 
την από 26/10/2021, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, 
σύμφωνα με:  

α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),  
γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  
δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  
ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  
στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  
ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020  
η) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 
θ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021,   
ι) το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους, 
ια) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19, 

 
Σύμφωνα με την από 26/10/2021 έγγραφη πρόσκληση διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον των 2/3 
του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά περιφοράς, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα δια της ψήφου τους 7, ήτοι: 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΠΑΡΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ  

1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΑΠΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ 
Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και αφού 
εισηγήθηκε το 1ο  θέμα της προ ημερήσιας διάταξης, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος που ομόφωνα 
αποφασίσθηκε. Στη συνέχεια εξέθεσε τα ακόλουθα: 
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 299922/27-10-2021 απόφαση τoυ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών 
(ΑΔΑ: Ω5ΘΙ465ΧΘΞ-ΙΕΞ) παρακαλείσθε για την έγκριση προσθήκης επιπλέον όρων τεχνικής-επαγγελματικής 
ικανότητας στο κριτήριο 22.Δ της εν θέματι διακήρυξης με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου: 

«Οι οικονομικοί φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: να έχουν κατά την τελευταία 
πενταετία, πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
παρόμοια έργα αποκατάστασης μεταβυζαντινών μνημείων, προϋπολογισμού τουλάχιστον του προϋπολογισμού 
του δημοπρατούμενου έργου, με Φ.Π.Α., ή να συνεργάζεται με φορέα που διαθέτει την εμπειρία αυτή.  
Η τυχόν συνεργασία αποδεικνύεται με δήλωση και αποδοχή της συνεργασίας για το υπόψη έργο.  

ΑΔΑ: 68Κ7ΩΛΨ-Χ89





Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον 
οικονομικό φορέα – μέλος της ένωσης.  
Προς απόδειξη της παραπάνω απαίτησης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, όπου θα περιγράφεται το έργο και ο χρόνος περαίωσης των 

εργασιών, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση παραλαβής και βεβαίωση του φορέα κατασκευής, όπου θα 

βεβαιώνεται η παραλαβή του έργου και ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός της συμβατικής προθεσμίας.» 

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

 
1. Το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  

2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 
(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),  

3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  

4. Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  

5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  

6. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  

7. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020  

8. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 

9. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021, 

10. Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, 

11. Την με αρ. πρωτ. 299922/27-10-2021 απόφαση τoυ Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω5ΘΙ465ΧΘΞ-ΙΕΞ) 
12. Τις διατάξεις της παρ. 7 περίπτωση β του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 

του ν. 4782/2021 
13. Την με αρ. 132/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων (ΑΔΑ: ΩΥΞΡΩΛΨ-ΩΚΟ) 

 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την προσθήκη επιπλέον όρων τεχνικής-επαγγελματικής ικανότητας στο κριτήριο 22.Δ της εν θέματι 
διακήρυξης με την προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου: 

«Οι οικονομικοί φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: να έχουν κατά την τελευταία 
πενταετία, πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
παρόμοια έργα αποκατάστασης μεταβυζαντινών μνημείων, προϋπολογισμού τουλάχιστον του προϋπολογισμού 
του δημοπρατούμενου έργου, με Φ.Π.Α., ή να συνεργάζεται με φορέα που διαθέτει την εμπειρία αυτή.  
Η τυχόν συνεργασία αποδεικνύεται με δήλωση και αποδοχή της συνεργασίας για το υπόψη έργο.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να καλύπτονται από ένα τουλάχιστον 
οικονομικό φορέα – μέλος της ένωσης.  
Προς απόδειξη της παραπάνω απαίτησης τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

να υποβάλουν κατάλογο εκτελεσθέντων έργων, όπου θα περιγράφεται το έργο και ο χρόνος περαίωσης των 

εργασιών, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση παραλαβής και βεβαίωση του φορέα κατασκευής, όπου θα 

βεβαιώνεται η παραλαβή του έργου και ότι αυτό εκτελέστηκε έντεχνα και εντός της συμβατικής προθεσμίας.» 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 187/2021. 

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. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
5. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
6. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

ΑΔΑ: 68Κ7ΩΛΨ-Χ89





 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κύθηρα, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
-Δήμαρχος Κυθήρων- 

ΑΔΑ: 68Κ7ΩΛΨ-Χ89
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