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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης /27-01-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2022 
 

 

Θέμα:  Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2022 απόφασης Δημάρχου «Αναβολή προφορικής 

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης 

περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού 

ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας» 

 

Στις Σπέτσες σήμερα την 27η   του μηνός Ιανουαρίου , του έτος  2022,  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 

12.00 η Οικονομική Επιτροπή  συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. 

159/21-01-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 77 του Ν.4555/18. 

 

Η  παρούσα  συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-

presence.gov.gr, σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν. 4555/18, τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 8330/2021 (Α’ 169) με το οποίο 

τροποποιήθηκε η παρ. 1 του αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 

όπως κυρώθηκε με το αρ. 2 του Μ. 4682/2020 ,  τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και ειδικότερα 

την με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2021, υπ’ αρ. 72 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 

(Α.Δ.Α.: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ ). 

 

Ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  καθώς σε  σύνολο  επτά (7) μελών, συμμετέχουν 

στην συνεδρίαση επτά  (7) από τα επτά (7) μέλη, και αναλυτικότερα: 
 

Παρόντες Απόντες 

1. Λυράκης Παναγιώτης, Πρόεδρος - Δήμαρχος 

2. Ευσταθίου Μεταξία, ΔΣ, Αντιπρόεδρος 

3. Φραγγιά Ευγενία, Αντιδήμαρχος 

4. Φαρδέλλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος 

5. Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία, ΔΣ, μέλος 

6. Μέξης Νικόλαος, ΔΣ, μέλος 

7. Θυμαράς Γεώργιος, ΔΣ, μέλος 
 

 

 

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο κ. Βατίστας Νικόλαος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι: 

Στις 18/01/2022 και ώρα 13.00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή δια περιφοράς κατόπιν της υπ’ 

αρ. 55/14-01-2022 πρόσκλησης του κ. Προέδρου, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης και 

έλαβε αποφάσεις επί αυτών: 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Περί εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας «NEOMED – 

LAVRUSHENKOVA ELENA». 

3. Αποδοχή ποσού από 7η, 8η & 9η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2021 για υλοποίηση 

έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). 

4. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 

4829/2021. 

 

Στις 18/01/2022 και περί ώρα 13.23 και ενώ είχε λήξει η συνεδρίαση, μας κοινοποιήθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων ΙΡΙΔΑ, 

η υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-01-2021, 72 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: 
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6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ ) με την οποία μας ενημέρωνε ότι σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-

2022 (ΦΕΚ Β ́ 67) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από 

τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 

6:00.», από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων 

πραγματοποιούνται πλέον μόνο με τηλεδιάσκεψη ή δια ζώσης με τους όρους και προϋποθέσεις που 

αναφέρονται σ’ αυτή. Άρα η πραγματοποιηθείσα δια περιφοράς συνεδρίαση της 18ης Ιανουαρίου και 

οι αποφάσεις που ελήφθησαν σ’ αυτή καθίστανται τυπικά άκυρες.  

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μην υπάρξουν θέματα νομιμότητας όλα τα θέματα 

ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 18ης Ιανουαρίου τίθενται ως θέματα προ ημερήσιας 

διάταξης κατά την σημερινή συνεδρίαση.  Στη συνέχεια ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά 

με την συζήτηση των θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης για τους λόγους που προανέφερε. 

Όλα τα μέλη συναίνεσαν στην συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. 

 

 

O  κ.   Πρόεδρος εισηγούμενος  το  5ο    θέμα προ ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αρ. 

41/2022 απόφασης Δημάρχου «Αναβολή προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή 

Ντάπια πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας» 

έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αρ. 41/2022 (ΑΔΑ: ΨΚ4ΕΩ18-ΝΜΠ)  Απόφαση Δημάρχου:  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ  

Σπέτσες 180 50 

Τηλ.  : 22983 20010 

Email: : dimos.spetson@gmail.com  

    Σπέτσες   26 Ιανουαρίου   2022  

                     Αρ.Απόφ.: 41/2022       

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) 

κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον 

δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 Την υπ’ αρ. 32/07-01-2022 διακήρυξη φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια 

πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο» σύμφωνα με την οποία η δημοπρασία θα 

διεξαγόταν στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών στις 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και 

από ώρα 11.00 – 14.00. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών την 26 

Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

 Τους λόγους ανωτέρω βίας που συνίστανται στην αναστολή λειτουργίας των δημόσιων 

υπηρεσιών στην Περιφέρειας την Τρίτη 24/01/2022 και την Τετάρτη 25/01/2022, δυνάμει των 

υπ’ αρ.: 14911/24.01.2022 και 14914/25.01.22 αποφάσεων του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του 

Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που έχει ως αποτέλεσμα: 

την αδυναμία των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην πλειοδοτική δημοπρασία, τόσο να 

λάβουν από δημόσιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όσο και να 

καταθέσουν εγκαίρως τον φάκελο συμμετοχής και 

την αδυναμία συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να αποφασίσει την αναβολή της 

δημοπρασίας, 

 Την αναγκαιότητα διασφάλισης αφενός της ισονομίας και  αφετέρου των συμφερόντων του 

Δήμου Σπετσών,  

 Το αρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

mailto:dimos.spetson@gmail.com
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Την αναβολή της διαδικασίας διεξαγωγής της δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) 

κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών στην  περιοχή Ντάπια πλησίον 

δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω βίας, κατά μία εβδομάδα 

και ειδικότερα: 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών στις 3 Φεβρουαρίου 2022 

ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 – 14.00. ως εξής: 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 02 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14.00. 

Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στα πλαίσια της δημόσιας υγείας από τον covid – 19, oι 

ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τους σφραγισμένος φακέλους δικαιολογητικών έως την 02 

Φεβρουαρίου 2022 (προηγουμένη ημέρα της δημοπρασίας) και ώρα 14.00 μ.μ. στο πρωτόκολλο 

του Δήμου Σπετσών απ’ όπου θα διαβιβασθούν στην Επιτροπή Δημοπρασιών. 

 Ημέρα διενέργειας δημοπρασίας: 3 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 

11.00 – 14.00. 
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. 32/2022 διακήρυξης. 

Η παρούσα θα υποβληθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη ότι λόγω των δυσμενών περιστάσεων κάτω από τις οποίες 

έλαβε την ανωτέρω απόφαση εκ παραδρομής δεν λήφθηκε υπόψη ότι την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 

λαμβάνουν χώρα οι εορταστικές εκδηλώσεις εορτασμού των Τριών Νεομαρτύρων Σπετσιωτών.  

Συνεπώς πρότεινε την αλλαγή της ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας από την Πέμπτη 3/2/2022 

που αναφέρει η απόφαση Δημάρχου στην Παρασκευή 4/2/2022 και από ώρα 10.00-13.00.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη για να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της, τις κείμενες διατάξεις, την με 32/07-01-2022 

διακήρυξη του Δήμου Σπετσών το αρ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και  την εισήγηση του 

Πρόεδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον. 

2. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 41/2022 Απόφαση του κ. Δημάρχου για αναβολή της προγραμματισμένης  

για τις 27/01/2022 - σύμφωνα με την υπ’ αρ. 32/2022 διακήρυξη - προφορικής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου του Δήμου Σπετσών 

στην  περιοχή Ντάπια πλησίον δημοτικού ακινήτου «Πρώην Λιμεναρχείο», για λόγους ανωτέρω 

βίας. 

3. Ορίζει ως ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας που θα διεξαχθεί στην Καποδιστριακή Στέγη 

Σπετσών, την Παρασκευή 04 Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 10.00-13.00,  

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σφραγισμένων φακέλων δικαιολογητικών στο 

πρωτόκολλο του Δήμου Σπετσών, την Πέμπτη  03 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14.00. 

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο 

μέσο. 

 

 Οι κ.κ. Μέξης Νικόλαος και Θυμαράς Γεώργιος δήλωσαν παρών και κατά συνέπεια η 

παρουσία τους  δεν προσμετρείται στην καταμέτρηση των ψήφων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 5/2022,  βεβαιώνεται δε το περιεχόμενο και το κείμενό 

της και υπογράφεται ως κατωτέρω : 
 

 
 

Ο Πρόεδρος  

Παναγιώτης Κ. Λυράκης 

Η Αντιπρόεδρος 

Μεταξία Ευσταθίου  
 

Τα μέλη: 
 

1. Φραγγιά Ευγενία 

2. Φαρδέλλος Σπυρίδων  

3. Ψαράκου – Μπέλεση Ευθυμία 

4. Μέξης Νικόλαος 

5. Θυμαράς Γεώργιος 
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Ακριβές Αντίγραφο 

Σπέτσες 27 Ιανουαρίου  2022 

 

Ο Πρόεδρος της  

Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 Παναγιώτης Κ. Λυράκης 
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