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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 17/16-08-2019 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2019       
  

 

 

   

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 16η του μηνός Αυγούστου 

του έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., συνελθούσα σε 

έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή λόγω του κατεπείγοντος και για λόγους 

δημόσιας υγείας, μετά την από 14/08/2019 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                                        (δικαιολ.απόντες) 

                                                                                             

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

ενημέρωσε τα μέλη της Ο.Ε. ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως για λόγους 

δημόσιας υγείας και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Ο.Ε. μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα όσα ανέφερε ο Προέδρος, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

 

Εγκρίνει το έκτακτο της συνεδρίασης λόγω του κατεπείγοντος και για λόγους δημόσιας 

υγείας.  

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Απευθείας ανάθεση με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του 

κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο 

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για 

χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 

31/10/2019 και σε κάθε περίπτωση για διάστημα 

τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 
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1. Την υπ’ αριθ. 70/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου 

με θέμα: Περί εισήγησης για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την 

«Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για 

χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 31/10/2019. 

2. Την υπ’ αριθ. 7995/14-08-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανωτέρω ανάθεση. 

3. Την υπ’ αριθ. 7996/14-08-2019 οικονομική προσφορά της εταιρείας 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για την ανωτέρω ανάθεση ποσού ύψους 189.450,00€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

4. Το από 16/08/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης έτους 2019 του 

Δήμου Μυκόνου το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος, στις 16 του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε η 
Επιτροπή η οποία εισηγείται για θέματα που αφορούν την ανάθεση σύμβασης με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου 
με την με αριθμ.41/2019 απόφασή της, προκειμένου να διενεργήσει για την ανάθεση την 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΗΧΑΝΗΝΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΓΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/10/2019» με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης (σύμφωνα με το αρ.32 του Ν.4412/2016). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ, πρόεδρος 

2. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ, μέλος επιτροπής  

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ, μέλος επιτροπής  

 
Υποβλήθηκε η με αρ.πρωτ.7996/14-08-2019 προσφορά από την κάτωθι εταιρεία:  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ: 099357235 
που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. 
 
Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των στοιχείων της προσφοράς και διαπίστωσε ότι 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
σύμφωνα με τους όρους της με αρ.πρωτ.:7434/29-07-2019 εισήγησης του Δημάρχου 
Μυκόνου. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και βρήκε 
αυτά πλήρη και σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου 
Μυκόνου. 
 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α. την υπ’ αριθ. 02/2019 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού Προσωπικού για 

την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020. 
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β. 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%» 

 
γ. την υπ’ αριθ. 70/2019 απόφαση της Ο.Ε. σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με θέμα: Περί 

εισήγησης για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για την «Μίσθωση 

Μηχανημάτων Έργου και μεταφορικών μέσων για τα έτη 2019-2020» για χρονικό διάστημα 

από 01/08/2019 έως και 31/10/2019. 

 
δ. την με αρ. πρωτ.7995/14-08-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

Δημάρχου Μυκόνου σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 

ε. την με αρ. πρωτ.7996/14-08-2019 προσφορά.     

στ. τις προδιαγραφές της εισήγησης του Δημάρχου Μυκόνου. 

ζ. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Υπέρ της ανάθεσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΗΧΑΝΗΝΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/08/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 
31/10/2019» και σε κάθε περίπτωση για διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ: 099357235 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 
έναντι του ποσού των 189.450,00ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, επειδή η 
προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού 
της δαπάνης. 

           

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

            Ευαγγελία Χατζηνάκη                                  1. Μιχαήλ Τσιμπλάκης  
 

                                                   2. Ισιδώρα Αλεξανδροπούλου 
 

 

 

 

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 παρ. 1δ1 και ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 και του άρθρου 54 Ν. 4412/2016 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.  Αναθέτει απευθείας την «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και μεταφορικών μέσων για 

τα έτη 2019-2020» για χρονικό διάστημα από 01/08/2019 έως και 31/10/2019 και σε κάθε 

περίπτωση για διάστημα τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, άλλως και εφόσον 

λάβει χώρα πριν την εξάντληση του ποσού η υπογραφή της σύμβασης της υπ’ αρ. πρωτ. 

3908/24-04-2019 και 4767/29-05-2019 διακήρυξης διαγωνισμού, μέχρι την έναρξη ισχύος 

της νέας σύμβασης στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 099357235 για το ποσό των 189.450,00€ 

πλέον του ΦΠΑ 24% με την προϋπόθεση τήρησης των όρων και των απαιτήσεων 

διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού. 

 

 

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

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2019. 

 

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  20/08/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


