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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Α    Π  Ο   Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 

Από το Πρακτικό της 19ης τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου  Σάμης της 10ης Ιουνίου 2020 

 

Αριθμ. Απόφασης 107/2020 (Ε.Η.Δ.) 

Περίληψη: Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια 

νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 

παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα από 

την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020».  

   

Στην Σάμη σήμερα την 10η του μήνα Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα  Τετάρτη  

και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (άρθρο 2 Ν. 

4682/2020), το Δημοτικό Συμβούλιο  Σάμης ύστερα  από την υπ. αριθ. πρωτ. 3028/2-

6-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου  η οποία  επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε 

νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  και του αρθρ.74 

του Ν.4555-2018.   

Η Πρόεδρος της  συνεδρίασης  διαπίστωσε  ότι σε  σύνολο είκοσι ενός (21) μελών  

βρέθηκαν  παρόντα τα δεκαοκτώ(18) και ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αμίτση Αριστέα (Πρόεδρος )                  1. Ραυτόπουλος Γεράσιμος                                             

2. Αλυσανδράτου Αμαλία                                2.Κοκκόσης Βασίλειος  

3. Ρασσιάς Νικόλαος                                       3. Αμούργης Παντελεήμων 

4. Βαλσάμου Εριγώνη                                       

5. Καλλιβωκάς Αντώνιος  

6. Ποδαράς Γεράσιμος                                   (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 

7. Τζαννάτος Χρήστος 

8. Σπαθής Στυλιανός  

9. Δενδρινός Πολυχρόνης 

10. Καβαλλιεράτος Γεώργιος  

11. Σκλαβούνος Παύλος  

12. Σπαθής Γεράσιμος 

13. Αποστολάτος Γεώργιος  

14. Κοκκόλης Παναγής  

15. Γάκης Μιχαήλ  

16. Κοντογούρης Κωνσταντίνος                            

17. Σπαθής Σπυρίδων  

18. Αθανασάτος Νικόλαος 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος  Σάμης κ. Γεράσιμος Μονιάς 

Νέτης.  

Επίσης παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στελάτος 

Πολύδωρος.  

Κατά την συζήτηση του θέματος είχε αποχωρήσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Κωνσταντίνος Κοντογούρης.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε ότι με την υπ. αριθ. 105/2020 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός 

ημερησίας διάταξης και ως κατεπείγον και εισήχθη για συζήτηση και λήψη 

απόφασης.  
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Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο κ. Γεράσιμο Μονιά Νέτη ο 

οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 

11/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Σάμης, η οποία έχει σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους για να τοποθετηθούν, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των 167.195,41€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%) και 

συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την 

ανάθεσή της. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση:  

Α) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.01 «Προμήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλίας 

Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση  50.000,00€ 

Β) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.02 «Προμήθεια νερού, αναψυκτικών, μπύρας, ποτών για 

λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 50.000,00€ 

Γ) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.03 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία 

ζαχαροπλαστική για λειτουργία κυλικείου παραλίας Μύρτου» με διαθέσιμη πίστωση 

60.000,00€ 

Δ) Τον Κ.Α.Ε. 70.6699.04 «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και καθαριότητας» 

για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου με διαθέσιμη πίστωση 10.000,00€ του  

οικονομικού έτους  2020 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης  

και έως  Οκτώβριο του 2020 (31/10/2020). 

Για την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, απαιτείται 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1 Ν.4412/2016 σύμφωνα 

με το οποίο:  
«Άρθρο 36 

Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ 
1.Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας σύναψης Δημοσίων συμβάσεων του παρόντος νόμου, με εκτιμώμενη αξία 

ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» 

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ: 
1. Των ιδιαιτεροτήτων της παρούσας χρονιάς λόγω covid 19 και της αστάθμητης 

τουριστικής περιόδου που δεν δίνει δυνατότητες πρόβλεψης σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια.  

2. Ελήφθησαν στοιχεία όσον αφορά τις ποσότητες αλλά και τις τιμές των αντίστοιχων 
μελετών από τα προηγούμενα έτη, προσαρμόσθηκαν οι ποσότητες βάσει των  

ιδιαιτεροτήτων που προαναφέραμε ΟΜΩΣ καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 

επακριβώς την ζήτηση, οι ποσότητες υπολογίστηκαν έτσι ώστε  να  καλύψουν σε 
κάθε περίπτωση την ζήτηση γιατί σε διαφορετική περίπτωση (μη κάλυψης δηλ) ο 

Δήμος δεν μπορεί να προβεί σε απευθείας προμήθεια απαιτείται εκ νέου 

διαγωνιστική διαδικασία.  
3. Αναφέρεται ρητώς τόσο στην μελέτη όσο και ως όρος στην υπό κατάρτιση 

διακήρυξη ότι: «Ο Δήμος  Σάμης δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των 

ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό». Συνεπώς ο Δήμος θα 

προβαίνει στην απορρόφηση βάσει της ζήτησης και της κατανάλωσης, χωρίς να 

απαιτείται η προμήθεια ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των προϊόντων. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει την έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2020 μελέτης της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης που αφορά «Προμήθεια 

νερού, μπύρας, αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και 

παγωτών για την λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα από 

την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020», Π/Υ 

167.195,41 ευρώ (με Φ.Π.Α). 

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό  

διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 36 του Ν.4412/2016. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Στυλιανό Σπαθή ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι η 

άποψή του είναι σταθερή για τον Μύρτο και θα έπρεπε να έχει βγει σε διαγωνισμό, 
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σύμφωνα και με την άποψη της Τοπικής Κοινότητας Διβαράτων. Τώρα όσον αφορά  

την μελέτη τα ποσά είναι πολύ μεγάλα και ο κόσμος εφέτος θα είναι λιγότερος. 

Θεωρεί ότι σε παραλίες όπως ο Μύρτος ορισμένες φίρμες προϊόντων, για λόγους 

διαφήμισης, πληρώνουν για να δίδονται τα προϊόντα τους (καφέδες, αναψυκτικά 

κ.α.).  Το αρχικό άνοιγμα των 167.000 € για να μπορούν να συμμετέχουν θα 

ξεπεράσει, σε μια κρίσιμη περίοδο,  τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που υπάρχουν εδώ. 

Εξάλλου η άποψή του είναι ότι όλες οι προμήθειες του Δήμου, είτε σε αναλώσιμα 

είτε σε οτιδήποτε προϊόν, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

να γίνεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας. Όταν 

κάποια προμήθεια δεν υπάρχει τότε προφανώς θα πρέπει να αναζητηθεί εκτός. Στον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παρουσιαστούν εταιρείες και πιθανόν θα υπάρχουν και 

νομικά θέματα, διότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα για τις εποχές. Δεν θέλει να 

μείνει ο Μύρτος κλειστός αλλά να λειτουργήσει, έστω και με τον τρόπο που η 

Δημοτική Αρχή επέλεξε, και επειδή δεν θέλει να υπάρχουν ούτε υπόνοιες ούτε 

προβλήματα στο θέμα αυτό θα ψηφίσει παρών.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο κ. Εριγώνη 

Βαλσάμου η οποία κατά την τοποθέτησή της, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι πράγματι 

το ποσό μπορεί να είναι μεγάλο όμως ο συνοπτικός διαγωνισμός είναι για ποσό έως 

60.000 χωρίς το ΦΠΑ, ποσό που είναι οριακό για τον Μύρτο. Άλλος τρόπος να γίνει 

η προμήθεια είναι με απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις της περιοχής που είναι για 

ποσό έως 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. Όμως στην περίπτωση αυτή θα θεωρούνταν 

κατάτμηση. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Πολυχρόνη Δενδρινό ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, εκτός των άλλων, ανέφερε 

ότι θα ψηφίσει την εισήγηση αλλά μόνο για φέτος, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών, 

γιατί η άποψη του είναι ο Μύρτος να βγαίνει σε δημοπρασία και να μην τον 

διαχειρίζεται ο Δήμος.   

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Μιχαήλ Γάκη ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι θα 

ψηφίσει την εισήγηση, αν και θεωρεί το ποσό μεγάλο για τις ιδιάζουσες συνθήκες 

που εφέτος επικρατούν, με την προϋπόθεση να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ως 

προς το να εξασφαλιστεί ότι ο Δήμος θα πληρώσει μόνο για τις ποσότητες που θα 

καταναλώσει και όχι όλο το ποσό που αναγράφει η μελέτη.  

Στην συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Σπυρίδωνα Σπαθή ο οποίος κατά την τοποθέτησή του, εκτός των άλλων, ανέφερε ότι 

πέρυσι  στον Μύρτο από 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου χρειάστηκαν 120.000 € για 

προμήθειες. Ο πρόχειρος διαγωνισμός είναι έως του ποσού των 60.000 € χωρίς το 

ΦΠΑ. Αφού ο Μύρτος θα ξεκινήσει τον Ιούλιο και λόγω των συνθηκών που 

επικρατούν την φετινή χρονιά πιστεύει ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει με το ποσό 

των 60.000 € ώστε με τον πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό θα κερδίζαμε χρόνο, διότι 

ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός καθυστερεί και σε περίπτωση που γίνει κάποια 

ένσταση ή δεν παρουσιαστεί μειοδότης δεν θα ανοίξει ποτέ ο Μύρτος. Επίσης 

πιστεύει ότι η προμήθεια μπορεί να γίνει και με απευθείας ανάθεση ανά κωδικό 

(παγωτά, αναψυκτικά κ.α.) έως 24.800€ με το ΦΠΑ και ότι δεν θεωρείται κατάτμηση 

κάτι τέτοιο. Τέλος το ποσό των 167.000 € πιστεύει ότι είναι υπερβολικό, για τις 

σημερινές συνθήκες που επικρατούν, και πιστεύει ότι ο Δήμος θα πρέπει να 

καταβάλλει το ποσό το οποίο θα  συμβασιοποιήσει,  και ας βάλει τα προϊόντα στην 

αποθήκη. Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσει την εν λόγο μελέτη.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου,  

 - τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων  

- τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, 

- την θετική ψήφο στην εισήγηση του Δημάρχου των Δημοτικών Συμβούλων: 1) κ. 

Αμαλίας Αλυσανδράτου 2) κ. Χρήστου Τζαννάτου 3) κ. Αριστέας Αμίτση 4) κ. 

Αντωνίου Καλλιβωκά 5) κ. Εριγώνης Βαλσάμου 6) κ. Νικόλαου Ρασιά 7) κ. 
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Γερασίμου Ποδαρά 8) κ. Πολυχρόνη Δενδρινού, με την επισήμανση μόνο για φέτος, 

9) κ. Παύλου Σκλαβούνου, με την επισήμανση μόνο για φέτος, 10) κ. Γεωργίου 

Αποστολάτου, με την επισήμανση μόνο για φέτος,  11) του κ. Μιχαήλ Γάκη, με την 

προϋπόθεση της ύπαρξης ασφαλιστικών δικλείδων, και 12) του κ. Νικολάου 

Αθανασάτου (πλειοψηφούντων)  

- την αρνητική ψήφο του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Σπαθή για τους 

λόγους όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή του (μειοψηφούντος ) 

- την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων: 1) Στυλιανού Σπαθή 2) Παναγή Κοκκόλη 3) 

κ. Γεωργίου Καβαλλιεράτου και 4) κ. Γερασίμου Σπαθή οι οποίοι δήλωσαν ΠΑΡΩΝ 

(μειοψηφούντων) 

και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμης που αφορά «Προμήθεια νερού, μπύρας, 

αναψυκτικών, ποτών, είδη αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών για την 

λειτουργία του κυλικείου Μύρτου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης ανάθεσης και έως τον Οκτώβριο του 2020», Π/Υ 167.195,41 ευρώ (με 

Φ.Π.Α). 

Β) Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό  

διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 36 του Ν.4412/2016. 

 

  

Αυτή  η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 107/2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

                        Η Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 

       Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                  

 

                                                    ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ   
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