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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 19/24-05-2022 τακτικής συνεδριάσεως  
της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 

 
 

 
tΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  104/2022         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη Μύκονο σήμερα την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 
και ώρα 17:30 μ.μ., συνελθούσα σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, μετά την από 20/05/2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  κου 
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 τα έξι 
(6) μέλη:  
 
Παρόντες:                   

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος  
2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
5. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
6. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Απόντες:  

1. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (δικαιολ. απών) 
 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας 
διάταξης των παρακάτω δύο θεμάτων, προκειμένου άμεσα να εξυπηρετηθεί το 
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων: 
 

1.  Περί τροποποίησης της με α.π. 7662/18-05-2022  σύμβασης  μεταξύ του Δήμου 
Μυκόνου και της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν 
αιτήματος του αναδόχου του διαγωνισμού  με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων των 
Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ»» και 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί τροποποίησης της με 
α.π. οικ. 1070/17-05-2022  σύμβασης  μεταξύ 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της 
εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αιτήματος 
του αναδόχου του διαγωνισμού  με τίτλο 
«Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών 
Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ»» και προμήθειας 
γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών 
Προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες» 
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προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των 
Νομικών Προσώπων για δεκαοκτώ (18) μήνες» και 

2. Περί τροποποίησης της με α.π. οικ. 1070/17-05-2022  σύμβασης  μεταξύ του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», κατόπιν αιτήματος του αναδόχου του διαγωνισμού  με τίτλο 
«Προμήθεια τροφίμων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Π.Α.Κ.Ο. «Γ.ΑΞΙΩΤΗΣ»» και προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου Μυκόνου και των Νομικών Προσώπων για δεκαοκτώ (18) 
μήνες» 

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

Αποφασίζει ομόφωνα, 
 

Εγκρίνει τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης των ανωτέρω δύο θεμάτων για τους λόγους 
που ανέφερε ο Πρόεδρος. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε τα εξής: 
 

➢ Την υπ’ αριθ. πρωτ.οικ. 1070/17-05-2022 σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου και της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» με 
ΑΔΑΜ: 22SYMV010573251 2022-05-18 

 
➢ Την από 18/05/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. με επισυναπτόμενη σε αυτή επιστολή της εταιρείας ΔΕΛΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ως εξής: 

 

 

 

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Νέος Λιμένας Τούρλου Μυκόνου 

Τ.Κ 84600 - Μύκονος 

 

Θέμα: Ανατίμηση του είδους «Φρέσκο γάλα» 

Υπ' όψιν: Αξιότιμου Προέδρου Κου Μάνεση Δημητρίου 

Αξιότιμες κυρίες και Αξιότιμοι κύριοι, 

Ως γνωρίζετε στις 17/05/2022 η Υπηρεσία Σας υπέγραψε με την εταιρεία μας την υπ' αριθ. Πρωτ. 

1070/17-05-2022 σύμβαση δεκαοκτάμηνης διάρκειας με αντικείμενο την προμήθεια 3.240 λίτρων 

«φρέσκου γάλακτος» για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

Αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι: 

Εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, που έχει επέλθει με την πανδημία του COVID19, 

σε συνδυασμό με την ουκρανική πολεμική κρίση και την ενεργειακή κρίση, έχουν προκύψει 

ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην παραγωγική και εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα τη δυσθεώρητη 

αύξηση των τιμών του υπό προμήθεια είδους 

Διά το λόγο αυτό, το αρμόδιο τμήμα Μελετών της Δ/νσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων της Γενικής 

Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης -Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εξέδωσε τις επισυναπτόμενες υπ' αριθμ. πρωτ 2040/13-04-2022 διευκρινίσεις με 

αποδέκτες όλες τις αναθέτουσες αρχές. 
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Σύμφωνα με τις ανωτέρω διευκρινίσεις, αναφορικά με τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις, για τις οποίες 

υποβάλλονται αιτήματα αναπροσαρμογής της συμβατικής τους τιμής, λόγω του απρόβλεπτου των 

συνθηκών, πρέπει να τροποποιούνται μη ουσιωδώς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

Σημειωτέον ότι η μη ουσιώδης τροποποίηση πρέπει να συντελείται ακόμη και στην περίπτωση που στις 

συναφθείσες συμβάσεις περιλαμβάνεται ρητός όρος περί μη αναπροσαρμογής τιμής. 

Εν όψει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψιν ότι, όπως αποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη 

επιστολή της προμηθεύτριας μας εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η 

τρέχουσα τιμή του φρέσκου γάλακτος - σε σχέση με την τιμή του κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς μας - αυξήθηκε κατά 17,64%, διά της παρούσης, παρακαλούμε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιηθεί η ημετέρα σύμβαση μη ουσιωδώς και αυξηθεί η τιμή του 

υπό προμήθεια εφοδίου  κατά 17,64% , συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων» 

 

Ευχαριστούμε δια την κατανόηση 

Με τιμή 

Δια την Εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» 

(υπογραφή) 

 

 

 

ΔΕΛΤΑ 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Αξιότιμοι κύριου 

Όπως γνωρίζεται το τελευταίο εξάμηνο, παρατηρείται έντονη πληθωριστική πίεση στην παγκόσμια 

οικονομία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών 

γεγονός το οποίο συμπαρασύρει και τις τιμές κόστους των προϊόντων, οδηγώντας τις παραγωγούς 

εταιρείες σε αναπροσαρμογή των τιμών τους, 

Όσο αφορά το Φρέσκο Γάλα ΔΕΛΤΑ η διαφορά της τιμής τιμοκαταλόγου σήμερα σε σχέση με τον 

Οκτώβριο που είχε δοθεί η προσφορά στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ανέρχεται σε 17,64% 

Παρακαλούμε για την αναπροσαρμογή της τιμής του προϊόντος στην τρέχουσα σύμβαση 

ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

(υπογραφή) 

 

➢ Το υπ’ αριθ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ με θέμα «Διευκρινίσεις προς 

την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της 

ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών 

του COVID-19». 

 

➢ Το υπ’ αριθ. 1090/24-05-2022 έγγραφο του ΔΛΤΜ με το οποίο μας διαβιβάζεται το 

από 23/05/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όπου μεταξύ άλλων η Επιτροπή 

αναφέρει:   
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«Εισηγούμεθα 
προς την Οικονομική Επιτροπή την αύξηση της τιμής κατά 17,64% του υπό προμήθεια γάλακτος της 
με αρ. πρωτ. 1070/17-05-2022 σύμβασης». 
 

 
                              

 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και: 

Τροποποίησης της σύμβασης  
1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρ.14 του Ν. 4625/2019  
3. Την με αριθ. Α.Π.: 2370/19-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου με θέμα: «Επικύρωση της υπ’ αριθ. 2/2022 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Μυκόνου περί συγκρότησης και εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής από 09-01-2022 έως 31-12-2023». 

4. Την υπ’ αριθ. 325Α/2021 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων. 
5. Την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση της ΟΕ περί εκλογής Αντιπροέδρου της Ο.Ε 
6. Την υπ΄αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/οικ.6325/18.04.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021. 
7. Tο άρθρο 132 του Ν/4412/2016 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 
 

 
Α.   Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 1070/17-05-2022  σύμβαση  μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου και της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»,  ως προς 
την  αύξηση της τιμής κατά 17,64% του υπό προμήθεια γάλακτος.  
 
Β.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
 
Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2022. 
 
 
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ             ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
                                                                              ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
                                                                              ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
                                                                              ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                                              ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                                                                               
          
 
            Ακριβές αντίγραφο                              
          Μύκονος, 24/05/2022                               
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                
                
          

         

 

        Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 


