
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
  ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
      

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

6ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

της 24-02-2021 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συνήλθε 

σήμερα 24-02-2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρας 11.00, έως 13.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ- ΔΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμ. 6014/19-02-2021 έγγραφης πρόσκλησης της 

Προέδρου αυτής, Δημάρχου κας. Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου,  η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε 

κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77  του Ν. 4555/2018.  

Η συνεδρίαση συνήλθε με τη μορφή της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, κατόπιν των όσων 

προβλέπονται α. από το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

184 παρ.1 του Ν. 4635/2019, β. τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, γ. τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄ 55) και δ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 9 μελών, δήλωσαν 

συμμετοχή και ψήφο, 7 μέλη, ήτοι : 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα– Πρόεδρος. 
2. Παντελιός Γεώργιος-Ηλίας- Αντιπρ.  

3. Καλόγερος Νικόλαος 
4. Τζάννε Παναγιώτα  
5. Σερεμέτης Ιωάννης 
6. Τριανταφυλλούδης Ιωάννης 
7. Τσιμπούλη Θεοφανή 

 

Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Γκαλάς Ευάγγελος για την τήρηση των πρακτικών.  

Αριθ. απόφασης 6-6: Περί έγκρισης παροχής διευκρινήσεων σχετικά με  

Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου: «Χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου  
Μπενιτσών».      
      Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου – Δήμαρχος  ενημέρωσε τα 

μέλη σχετικά με το υπ αριθ 5. θέμα της  Ημερησίας Διάταξης για το οποίο τόνισε ότι  σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 και το 
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άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ άλλων… στ) i. Αποφασίζει για 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,. 

        Στη συνέχεια, αναφορικά με το θέμα, η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε  υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την κάτωθι  5651/17-2-2021   εισήγηση   της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας  :              

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας 
Πληρ: Σ. Ζέρβας 
Τηλ:2661362711 
Ηλ. Ταχυδρομείο:dimperiousia@corfu.gov.gr 
Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 6α «Μαράσλειο» 
            49100 Κέρκυρα  

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με Διακήρυξη εκμίσθωσης 

χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών. 

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 41-9/15-12-2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

και Διαποντίων Νήσων, όπως συμπληρώθηκε από την υπ αριθμ 2-13/19-1-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εκδόθηκε η 

2728/27-1-2021 Διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου Μπενιτσών.  

Με τη δημοσίευση της ως άνω διακήρυξης, περιήλθαν στην Υπηρεσία μας σειρά ερωτημάτων και ζητήθηκαν 

περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με σημεία της διακήρυξης, που παρουσιάζουν ασάφειες ή δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από 

τους ενδιαφερόμενους. Τα ερωτήματα αυτά συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία μας και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 άρθρο 72 του Ν 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 

του Ν 4735/20, για την παροχή διευκρινήσεων ως ακολούθως: 

1) Σχετικά με τη ζητούμε αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται στη Διακήρυξη διευκρινίζεται ότι εμπειρία στη 

λειτουργία λιμένος νοείται η εμπειρία που έχει ο φορέας λειτουργίας λιμένος, μαρίνας, τουριστικού καταφυγίου 

στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως εμπειρία στη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει θεωρείται η εμπειρία 

που αποκτά ο φορέας διαχείρισης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη φιλοξενία, τις μεταφορές και την παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα της τουριστικής οικονομίας. Η εμπειρία και στις δυο περιπτώσεις αποδεικνύεται με την 

προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

2) Σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής που αναφέρονται στη Διακήρυξη διευκρινίζεται ότι αρκεί η κατάθεση 

σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον προσφέροντα και τον εγγυητή. 

3) Σχετικά με την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια σε περίπτωση φορέα με δημοσιευμένο ισολογισμό του 

2020 αυτός γίνεται δεκτός μαζί με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2019 και 2018. Τα ανωτέρα 

δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν σε μορφή απλής εκτύπωσης του δημοσιευμένου ισολογισμού ή απλής 

εκτύπωσης από taxis φορολογικής δήλωσης. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

 

 

 

 

Κέρκυρα        17 /2/2021  

Αρ. Πρωτ.:    5651    

Προς:  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 

      

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σπύρος Ζέρβας 

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
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και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

 την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, όπως αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019 

 το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 

 τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του (ΦΕΚ Α΄ 55) 

 την ΚΥΑ 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021). 
 τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 
 τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας    

 την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου 

και τη δήλωση «ΠΑΡΩΝ» των μελών της Επιτροπής κ.κ. Τριανταφυλλούδη & Τσιμπούλη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

     Την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη Διακήρυξη εκμίσθωσης χωροθετημένου τουριστικού 

καταφυγίου Μπενιτσών, ως κάτωθι : 

1) Σχετικά με τη ζητούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία που ζητείται στη Διακήρυξη, διευκρινίζεται 

ότι εμπειρία στη λειτουργία λιμένος νοείται η εμπειρία που έχει ο φορέας λειτουργίας λιμένος, 
μαρίνας, τουριστικού καταφυγίου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ως εμπειρία στη λειτουργία 

τουριστικών επιχειρήσεων εν γένει θεωρείται η εμπειρία που αποκτά ο φορέας διαχείρισης 
επιχείρησης που δραστηριοποιείται στη φιλοξενία, τις μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών 

στον τομέα της τουριστικής οικονομίας. Η εμπειρία και στις δυο περιπτώσεις αποδεικνύεται με 

την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
2) Σχετικά με τα κωλύματα συμμετοχής που αναφέρονται στη Διακήρυξη, διευκρινίζεται ότι αρκεί 

η κατάθεση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον προσφέροντα και τον εγγυητή. 
3) Σχετικά με την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια σε περίπτωση φορέα με 

δημοσιευμένο ισολογισμό του 2020, αυτός γίνεται δεκτός μαζί με τους αντίστοιχους 
δημοσιευμένους ισολογισμούς του 2019 και 2018. Τα ανωτέρα δικαιολογητικά μπορούν να 

κατατεθούν σε μορφή απλής εκτύπωσης του δημοσιευμένου ισολογισμού ή απλής εκτύπωσης 

από taxis φορολογικής δήλωσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   6-6/2021. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         

        ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ   ΥΔΡΑΙΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

      

 

                ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                   

                 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Σπυριδούλα Κατερέλου 
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