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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 10/30-05-2019 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2019       
  

 

 

   

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του 

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 29/05/2019 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. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ                        2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                       (δικαιολ.απών) 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπλ.μέλος 

                                                                                             

 

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

ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το έκτακτο της συνεδρίασης, λόγω 

υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου 

Μυκόνου από 1η Ιουνίου (ΠΔ 31/2018) και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Ο.Ε. μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Εγκρίνει το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης για τους λόγους του κατεπείγοντος που 

ανέφερε ο Πρόεδρος. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   «Απευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΜΥΚΟΝΟΥ», για χρονικό διάστημα από 

01/6/2019 έως 30/6/2019 (ή μέχρι ολοκλήρωσης 

του προσυμβατικού ελέγχου)». 
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Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4878/30-05-2019 εισήγηση Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: «Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για “ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ”, για χρονικό διάστημα από 1/6/2019 έως 30/6/2019» 

 

Έχοντας υπ' όψη : 

α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στα οποία 

ορίζεται ότι “οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ... 

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 

οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 

τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται γιατις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 

διαδικασίες με διαπραγμάτευση” 

β) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, στις οποίες 

ορίζεται ότι “Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής 

γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ... μικρότερη ποσότητα κατά 

ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό 

δεν μπορεί να υπερβαίνει ... το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.” 

γ) το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αδιάλειπτα η ναυαγοσωστική κάλυψη των 

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου από την 1η Ιουνίου μέχρι την υπογραφή της 

σύμβασης που εκκρεμεί στον προσυμβατικό έλεγχο. 

δ) το γεγονός ότι ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο      « 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ», κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και θα σταλεί άμεσα στο Ζ’ Τμήμα Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για τον αναγκαίο από το νόμο προσυμβατικό έλεγχο, εισηγείται: 

α) την συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον σε σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

β) την απ' ευθείας ανάθεση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων 

παραλιών του Δήμου Μυκόνου, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως 

και 30/06/2019 για ποσό 104.999,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

στην εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με την 

προϋπόθεση τήρησης των όρων και των απαιτήσεων της υπ' αριθ. υπ' αριθ. πρωτ. 

2809/27-03-2019 διακήρυξης όσον αφορά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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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 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

Α.  Αναθέτει απευθείας την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του 

Δήμου Μυκόνου, για το χρονικό διάστημα από 01/06/2019 έως και 30/06/2019 για ποσό 

104.999,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  στην εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με την προϋπόθεση τήρησης των όρων και των 

απαιτήσεων της υπ' αριθ. υπ' αριθ. πρωτ. 2809/27-03-2019 διακήρυξης όσον αφορά το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  άλλως και εφόσον λάβει χώρα πριν την εξάντληση του 

ποσού η υπογραφή της σύμβασης της υπ’ αρ. πρωτ. 2809/27-03-2019 διακήρυξης 

διαγωνισμού, μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας σύμβασης. 

 

 

 

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

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2019. 

 

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                        ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

                                                                              ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                               

           

 

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  30/05/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 


