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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 35/04-09-2020 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2020         
 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ., συνελθούσα σε 

τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της 

εφαρμογής e-presense, μετά την από 31/08/2020 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 συμμετείχαν και τα 

επτά (7) μέλη:  

 

Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος 

2. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, Αντιπρόεδρος 

3. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 

 

Απόντες: 

         (ουδείς) 

 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την υπ’ 

αριθ. 12824/28-08-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου, η οποία 

έχει ως εξής; 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση της διάρκεια της σύμβασης: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος 
εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ 
ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου» 
Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. Δήμου Μυκόνου:12824/28-08-2020 έγγραφο της 
εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης της 

παράτασης της διάρκειας της 

σύμβασης «Προμήθεια 

ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς 

ασφάλτου για την επούλωση λάκκων 

οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος 

οδικού δικτύου Μυκόνου». 
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Έχοντας υπόψη : 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 132.  

 Την από 14/03/2019 υπογραφείσα σύμβαση με (ΑΔΑM:19SYMV004650983) 
μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την υλοποίηση 
της προμήθειας: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την 
επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου 
Μυκόνου» με προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας να ορίζεται εντός του 
τρέχοντος έτους από την υπογραφή της σύμβασης (2019) και ειδικότερα το 
άρθρο 3 της ως άνω σύμβασης σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η 
τροποποίηση της σύμβασης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν.4412/16 

  Το με αρ. πρωτ.:12824/28-08-2020 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με  το  
οποίο αιτείται χρονική παράταση της σύμβασης και της ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειμένου για σαράντα έξι (46) ημέρες., και ως της 16-10-2020, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν για την αντιμετόπιση του covid 
- 19 , χωρίς καμία μεταβολή στις τιμές .  

 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ 1α Ν.4412/16 επιτρέπεται η τροποποίηση 
της σύμβασης υπό τη σωρευτική συνδρομή των κάτωθι  προϋποθέσεων : 
α) να έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε 
με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος  είτε 
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου  το οποίο υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, συνθήκη η οποία 
επίσης συντρέχει  στην παρούσα περίπτωση καθώς ο ανάδοχος έχει 
υποβάλει εμπροθέσμως το εν λόγω αίτημα παρατάσεως  
β) να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης (εν προκειμένω η παράταση)  στην 
αρχική σύμβαση , γεγονός που συντρέχει επίσης  στην παρούσα περίπτωση 
καθώς ρητά αναφέρεται η δυνατότητα παρατάσεως  στο ως άνω 
αναφερόμενο άρθρο 3 της σύμβασης 
γ) να τεκμηριώνονται  επαρκώς οι λόγοι που δικαιολογούν  την χρονική παράταση 
και η χρονική παράταση αυτή είναι βραχύβια και να μην  μεταβάλλει τη φύση της 
σύμβασης ούτε και το συμβατικό  συνολικό αντικείμενο, γεγονός που επίσης 
προκύπτει σαφώς και χωρίς ουδεμία αμφισβήτηση καθώς η εν λόγω παράταση 
ζητείται χωρίς καμία ουσιαστική μεταβολή τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς 
το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης , με αποτέλεσμα  να μην μεταβάλλεται σε 
καμία περίπτωση η φύση της αρχικώς συναφθείσας σύμβασης.  

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται: 
η χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της υπογραφείσας σύμβασης  
μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για σαράντα έξι (46)  
ημέρες και ως της 16-10-2020, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν για την 
αντιμετώπιση του covid - 19 , χωρίς καμία μεταβολή στις τιμές .  
Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως, την   
αίτηση της εταιρείας ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χρονική παράταση της σύμβασης, χωρίς μεταβολή 
τιμολόγησης της προμήθειας. 
 

 

 
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου. 

Μιχαήλ Τσιμπλάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 
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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 όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (αρμοδιότητες Ο.Ε. μετά την 09/08/2019) 

2. Τις διατάξεις του ν.3463/2006  

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

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ Δήμου 

Μυκόνου και της εταιρείας  «ΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς 

ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου 

Μυκόνου», για σαράντα έξι (46)  ημέρες και ως της 16-10-2020, λόγω των ειδικών 

συνθηκών που προέκυψαν για την αντιμετώπιση του covid – 19, με τους ίδιους όρους και 

τιμές. 

 

 

Β.    Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2020. 

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                        ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                              ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

        

 

           Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος, 08/09/2020                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


