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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 07/23-04-2019 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2019       
  

 

 

   

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 23η  του μηνός Απριλίου 

του έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 19/04/2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτής  κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 

75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   

τα πέντε (5) μέλη:  

 

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

2. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                                  2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                           (δικαιολ. απόντες) 

4. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                         

5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπλ.μέλος 

                                                                                             

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,  εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής: 

Σύμφωνα με το άρθ. 43 του Ν. 4605/19, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Στο άρθ. 32 το οποίο αφορά προσφυγή στη διαδικασία  με διαπραγμάτευση, προστίθεται ένα 

άρθ. με αρίθμηση 32Α, με το οποίο απλουστεύεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αφού 

αφαιρείται η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, της απαίτησης εγγύησης συμμετοχής και της 

συμπλήρωσης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ, για συμβάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις των 

άρθ. 32παρ. 2β΄, 32παρ. 2γ,  ΄32 παρ. 3, 32 παρ.4β΄και 32παρ. 4γ. 

      Στις περιπτώσεις που η ανάθεση γίνεται σε ένα συμμετέχοντα (περιπτώσεις 

αποκλειστικότητας , απουσίας ανταγωνισμού, προμήθεια ή δημιουργία μοναδικού έργου τέχνης 

κλπ)ή για λόγους επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από ένα 

τριμελές όργανο (εισηγητικό) το οποίο συγκροτείται   με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ( 

οικονομικής επιτροπής) και το οποίο εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο, δηλαδή προς 

το γνωμοδοτικό όργανο του άρθ. 221 του Ν. 4412/16. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   «Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής η οποία θα εισηγείται για θέματα 

που αφορούν την ανάθεση σύμβασης με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης (παρ.1 άρ. 43 

του ν. 4605/2019)». 
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Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε για τη συγκρότηση της ανωτέρω τριμελούς 

επιτροπής τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τα οποία αποτελούν υπαλλήλους 

του Δήμου Μυκόνου: 

 

Τακτικά μέλη: 1) Ευαγγελία Χατζηνάκη, 2) Μιχαήλ Τσιμπλάκης, 3) Αλεξανδροπούλου 

Ισιδώρα 

Αναπληρωματικά μέλη: 1) Ελευθερία Δελουσίδου, 2) Κατερίνα Ζουγανέλη, 3) Ελένη 

Μπαρπάτση 

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται η Ευαγγελία Χατζηνάκη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.  Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου για 

το έτος 2019 η οποία θα εισηγείται για θέματα που αφορούν την ανάθεση σύμβασης με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης (παρ.1 άρ. 43 του ν. 4605/2019) ως κάτωθι: 

 

Τακτικά μέλη: 

1) Ευαγγελία Χατζηνάκη 

2) Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

3) Ισιδώρα Αλεξανδοπούλου 

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1) Ελευθερία Δελουσίδου 

2) Κατερίνα Ζουγανέλη 

3) Ελένη Μπαρπάτση  

 

 

 

Β.  Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Ευαγγελία Χατζηνάκη. 

 

 

 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2019. 
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
                        
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                                                              ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                               

           

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  24/04/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


