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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 14/23-07-2019 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2019       
  

 

 

   

 

 

 

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

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 19/07/2019 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 τέσσερα (4) μέλη:  

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                                  2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                             3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπλ.μέλος                  (δικαιολ.απόντες) 

                                                                                             

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής: 

 

 

 Την υπ’ αριθ. 02/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού 

Προσωπικού για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα 

έτη 2019-2020. 

 Την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση νέων όρων 

διακήρυξης  για την προμήθεια με τίτλο :   "Μίσθωση  Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων  για τα έτη 2019 - 2020", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ενδεικτικού συνολικού 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%» 

 Την υπ’ αριθ. 3908/24-04-2019 και 4767/29-05-2019 διακήρυξη του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

 Την υπ’ αριθ. 57/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για 

τον ανωτέρω διαγωνισμό. 

 Το από 12/07/2019 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου, το οποίο έχει ως εξής: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:     Περί έγκρισης Πρακτικού 3 

της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου και κατακύρωσης του διαγωνισμού 

για την "Μίσθωση  Μηχανημάτων Έργου & 

μεταφορικών μέσων  για τα έτη 2019 - 2020". 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 

 
Στη Μύκονο, σήμερα 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Κεντρικό 

Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου, προκειμένου 

να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 

που υποβλήθηκαν στο με αριθμ. Συστήματος 73381 Ηλεκτρονικό Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό 

Διαγωνισμό  σύμφωνα με την με αριθμ.πρωτ. 4767/29-05-2019 διακήρυξη, οι όροι της 

οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 34/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μυκόνου για την επιλογή Αναδόχου για την:  «Μίσθωση μηχανημάτων έργου 

και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 

ύψους 2.973.966,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ - ΣΤΑΗΣ, μέλος επιτροπής  

3. ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ, αναπληρωματικό μέλος επιτροπής  

 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος 73381.  

 

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης είχε ορισθεί ως :  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 31/05/2019 και ώρα 13:00:00 

Ημερομηνία ηλεκτρονική αποσφράγισης των προσφορών: 06/06/2019 και ώρα 10:00  

 

Με την με αριθμ. 57/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης Πρακτικού 1 

και Πρακτικού 2 και λήψης απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, προσωρινή 

ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε μέσω του χειριστή του συστήματος του  ΕΣΗΔΗΣ 

στις 28/06/2019. Κατά της ως άνω απόφασης δεν ασκήθηκε κανένα ένδικο μέσο.  
 

Μετά το από 28-06-2019 E-mail του χειριστή του διαγωνισμού στο σύστημα,   ειδοποιήθηκε 

η ως άνω  εταιρεία στο διαγωνισμό, να υποβάλει τα εν λόγω δικαιολογητικά σε χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία στην εν λόγω διακήρυξη.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα 12-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια ενός 

εκ των μελών της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 73381, προκειμένου να αποσφραγισθεί ο ανωτέρω  φάκελος των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ως άνω διαγωνιζόμενου. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και τον με 

αριθμ.πρωτ.:6401/08-07-2019 φυσικό φάκελο με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, ο 

οποίος κατατέθηκε σύμφωνα εμπροθέσμως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, 

και βρήκε αυτά πλήρη.   

 
Κατά τα ως άνω η  Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την υπ’ αριθ. 4767/29-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την  υποβληθείσα προσφορά  

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή: 

 

να κατακυρωθεί η προμήθεια «Μίσθωση  Μηχανημάτων Έργου & μεταφορικών μέσων  

για τα έτη 2019 - 2020» στην εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης, εμπροθέσμως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 

οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                      1. Μιχαήλ Ασημομύτης - Στάης 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη         

 

             2. Ελένη Μπαρπάτση 

 

 

 

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.  Εγκρίνει στο σύνολό του το από 12/07/2019 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διαγωνισμών 

του Δήμου Μυκόνου αναφορικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
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κατακύρωσης της συμμετέχουσας εταιρείας για το διαγωνισμό «Μίσθωση  Μηχανημάτων 

Έργου & μεταφορικών μέσων  για τα έτη 2019 - 2020». 

 

 

Β.  Κατακυρώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την ανωτέρω υπηρεσία, 

στην εταιρεία «ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με ΑΦΜ: 099357235 καθώς κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

εμπροθέσμως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. 

  

 

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

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2019. 

 

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                        ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

                                                                               

                   

 

 

                                                             

             Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  23/07/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


