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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 36/08-09-2020 έκτακτης συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2020         
 

 

 

 

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2020 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ., συνελθούσα σε έκτακτη 

συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή, δια περιφοράς, μέσω διαδικτύου, μετά την από 

αυθημερόν 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 της Ο.Ε. αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία ενημέρωσε τα μέλη της ΟΕ ότι 

η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω της διακοπής λειτουργίας για τεχνικούς λόγους του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο πρέπει μέχρι σήμερα να κατατεθούν προσφορές για τον 

διαγωνισμό του Δήμου Μυκόνου για την ανάδειξη  Αναδόχου της Υπηρεσίας «Αμοιβές 

κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση 

αδέσποτων ζώων».     

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το έκτακτο της 

συνεδρίασης. 

 

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

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης παράτασης  

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών των υποψηφίων   του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη  Αναδόχου της Υπηρεσίας 

«Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. 

καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό 

και στείρωση αδέσποτων ζώων»      
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Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

Εγκρίνει την έκτακτη συνεδρίαση για τους λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος. 

 

 

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

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

 

«Με βάση την με αρ.πρωτ 12335/18-08-2020 Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη  Αναδόχου της Υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, 

ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων», εκτιμώμενης 

αξίας 124.999,44€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν η Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00μμ. 

 

Δεδομένου ότι το ΕΣΗΔΗΣ έχει τεθεί εκτάκτως εκτός λειτουργίας από την Δευτέρα 07 

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:00πμ έως και την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00΄ 

για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2466ΕΞ2020/08-09-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρακαλώ για τη λήψη απόφασης σχετικά με την 

παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών των υποψηφίων έως την 

11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00΄». 

 

 

 

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 καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών των 

υποψηφίων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, 

ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων», έως την 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00΄. 

     

 

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

ενέργειες. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και 

στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές τους άμεσες ενέργειες. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2020. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 



3 

 

 

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 


