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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΑΔΑ: 9Ε7ΑΩΚΩ-ΦΧΠ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 16/13-07-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Μήλου.
Σήμερα την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου κεκλεισμένων των θυρών, [
βάσει των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ ΓΠ.
οικ. 30612/16-05-2020 (Β' 1869), της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
32009/23-05-2020 (Β' 1988) και εγκ. 163 ΑΔΑ Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ], ύστερα από την με
Α.Π.4588/09-07-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, που επιδόθηκε ηλεκτρονικά
στα μέλη της (άρθρο 75 Ν.3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
7 τακτικών μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.- ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
3.- ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΟΣ
4.- ΖΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΕΛΟΣ
5.- ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΕΛΟΣ
6.- ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ
7.- ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την κα Μαρουδίτση Μοσχούλα, υπάλληλο
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κ. Μικέλης Εμ., Δήμαρχος Μήλου, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11 ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, πριν εισηγηθεί τη
συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε την συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης του θέματος με τίτλο: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90629)».
Ομόφωνα, εγκρίνεται η εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος με τίτλο:
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 90629)», διότι η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή. Για λόγους
ανωτέρας βίας δεν πραγματοποιήθηκε η αποσφράγιση και πρέπει άμεσα να οριστεί νέα
ημερομηνία αποσφράγισης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης
του έργου.

ΑΔΑ: 9Ε7ΑΩΚΩ-ΦΧΠ
Επιπλέον, ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος με τίτλο: «Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια
υλικών για τη λειτουργία της μονάδας δεματοποιητή Δήμου Μήλου».
Ομόφωνα, εγκρίνεται η εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος με τίτλο:
«Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών για τη
λειτουργία της μονάδας δεματοποιητή Δήμου Μήλου», διότι τα Πρακτικά συντάχθηκαν
10/07/2020 και αφορούν σε προμήθεια που επείγει να ολοκληρωθεί για την εύρυθμη
λειτουργία της μονάδας δεματοποιητή Δήμου Μήλου.
ΘΕΜΑ 13Ο ημ. διάταξης: Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού – παραλίας στην περιοχή
Φυριπλάκα (θαλάσσια σπορ) Δήμου Μήλου.
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 104/2020
O Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:
Με την με αρ. 53/07-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκαν τα
τμήματα και η επιφάνεια των αιγιαλών που θα παραχωρηθούν με τη διαδικασία της
δημοπρασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή με τις με αρ. 74 & 85 / 2020 αποφάσεις καθόρισε τους όρους της
δημοπρασίας , για την παραχώρηση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας Δήμου Μήλου.
Στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκε η με Α.Π. 4304/30-06-2020 Διακήρυξη πλειοδοτικής
δημοπρασίας και η με Α.Π. 4037/30-06-2020 Περίληψη Διακήρυξης πλειοδοτικής
δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλών.
Σύμφωνα με το από 10/07/2020 πρακτικό, κατά τη διεξαχθείσα δημοπρασία ενώπιον της
Επιτροπής του Π.Δ. 270/81 για την εκμίσθωση των παραχωρούμενων χώρων αιγιαλού,
αναδείχθηκε ο κάτωθι με αρ. 1 πλειοδότης, ο οποίος ήταν ο μοναδικός συμμετέχων:
ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 20,00Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ)
ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ
Α.Α

Ονοματεπώνυμο

Δ / ΝΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΕΥΡΩ)

1

ΖΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΡΙΣ

–

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ
ΤΚ 84800
ΜΗΛΟΣ

2.370,00ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
1400000132954
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236,80ΕΥΡΩ

Το όριο της πρώτης προσφοράς καθορίσθηκε με τη διακήρυξη της δημοπρασίας στο ποσό
των 2.368,00ευρώ ως ετήσιο μίσθωμα για τον αιγιαλό στην περιοχή ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ
ΜΗΛΟΥ.
Δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση ή
μη του πρακτικού και την κατακύρωση της δημοπρασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) όλα τα ανωτέρω
2) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
3) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
4) το άρθρο 192 του Ν.3463/06
5) το από 10/07/2020 πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας
6) την ΚΥΑ με αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 /15-05-2020 / ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
7) το Ν. 2971/01
8) την απόφ. 53/2020 ΔΣ
9) τις αποφ. 74 & 85 / 2020 ΟΕ
10) τον φάκελο της δημοπρασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κατακυρώνει τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του κάτωθι χώρου αιγιαλού στον
πρώτο πλειοδότη:
ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 20,00Τ.Μ. ΣΤΗΝ ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ (ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ) ΔΗΜΟΥ
ΜΗΛΟΥ
Α.Α

Ονοματεπώνυμο

Δ / ΝΣΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΕΥΡΩ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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1

ΖΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΡΙΣ

–

ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΚΗΣ

2.370,00ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΟΛΛΩΝΙΑ
ΤΚ 84800
ΜΗΛΟΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
1400000132954
236,80ΕΥΡΩ

2. Αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας αποστέλλονται στον
Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, μαζί με τρία (3) αντίγραφα του
μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης
για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου.
3. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για την υπογραφή της σύμβασης.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΜΙΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΜΙΚΕΛΗΣ

