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ΑΠΟ ΤΟ υπ’ αριθμ. 01/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων 

 

Αριθμ. Απόφασης: 03/2021 

ΘΕΜΑ: Καθαρισμός τιμής εκκίνησης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ενοικίαση της σπηλιάς Χύτρας. 

 

 

Στα Κύθηρα σήμερα την 15/01/2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 

π.μ., ήρθε σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων 
στα Γραφεία της Επιτροπής, που ευρίσκονται στη Χώρα Κυθήρων, μετά την από 11/01/2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε αυθημερόν σε καθένα από τα μέλη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών 
βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: 
 

Παρόντες 

1. Ευάγγελος Βενάρδος, Πρόεδρος 

2. Βρεττός Πρωτοψάλτης , Αναπληρωτής Προέδρου 

3. Γεώργιος Μεγαλοκονόμος, Μέλος 

4. Ιωάννης Βάρδας, Μέλος 

5. Δημήτριος Πανάρετος, Μέλος 
 

    Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως της Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε  
το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : 

 

Σύμφωνα με την 82/2020 απόφαση της Επιτροπής αποφασίστηκε να προβούμε στις 
νόμιμες διαδικασίες για την ενοικίαση της σπηλιάς στη νησίδα Χύτρα στην οποία μεταφέρουν 
τουριστικά πλοιάρια τουρίστες για επίσκεψη και περιήγηση κατά τη θερινή περίοδο. Για το 
σκοπό αυτό ζητήθηκε και σχετική γνωμοδότηση από νομικό σύμβουλο, την οποία ανέγνωσε και 
ενεγχείρισε στα μέλη του ΔΣ. Κατόπιν τούτου πρότεινε με τη διαδικασία του ανοικτού 
πλειοδοτικού διαγωνισμού, μετά την λήξη των περιορισμών λόγω της πανδημίας, η εκμίσθωση 
της σπηλιάς στη νησίδα Χύτρα με τιμή εκκίνησης 5.000,00 ευρώ ετησίως. 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 

1.Την εισήγηση του Προέδρου.  

2.Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 όπως ισχύει ,  

3.Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 άρθρο 283 παράγρ 15 όπως ισχύει , 

4.Τις διατάξεις του Νόμου 4257/2014 άρθρο 19  παράγρ  3 όπως ισχύει , 

5.Τις διατάξεις του Νόμου 1416/1984 άρθρο 84 όπως ισχύει , 

6.Τις διατάξεις του Π.Δ. 272/85 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ 138/2004 και 5/2017. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

  

Την εκμίσθωση της σπηλιάς στη νησίδα Χύτρα σε τουριστικά πλοιάρια που μεταφέρουν 
τουρίστες για επίσκεψη και περιήγηση στο χώρο, με την διαδικασία του ανοικτού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού μετά την λήξη των περιορισμών λόγω της πανδημίας, με τιμή εκκίνησης 5.000,00 
ευρώ ετησίως.  

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 03/2021. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ 

 

 

 

                 Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 

 

           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΑΡΔΟΣ 

 

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 

 

 

 

                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 
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