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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                              ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 172/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 27/12/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 25/2022 από 27/12/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 25/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του 
νέου Δ.Κ.Κ.. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μάνεσης Δημήτριος 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Κτενάς Μιχαήλ 
4. Δακτυλίδη Καλλιόπη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Κουσαθανάς Κων/νος 
3. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-

Χρυσοβαλάντης για την τήρηση των πρακτικών και την εισήγηση των θεμάτων. 

 
Θέμα 03Ο :  
Περί της Παράτασης της από 22-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2022 

 
       Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών Δ.Σ. τα εξής: 

• Την από 22-12-2021 σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για ένα ημερολογιακό έτος 

• To υπ’ αριθ. οικ.2809/22-12-2022 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. το οποίο έχει ως 
εξής: 

ΘΕΜΑ: «Παράταση της από 22-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για ένα ημερολογιακό έτος». 
Σχετ.: 1) Η με ημερομηνία 22-12-2021 σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών 
Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου για ένα ημερολογιακό έτος 
2) Η με αρ. πρωτ. 22517/01-06-2021 διακήρυξη Δημάρχου Μυκόνου 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης: «Το Δ.Λ.Τ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς 
τις συμβάσεις έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα καύσιμα 
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και έως εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων για τα λιπαντικά, ανάλογα με τις ανάγκες των 
υπηρεσιών και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής 
σύμβασης. Η σύμβαση παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού 
προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών». Επίσης, στο άρθρο 3 της ανωτέρω σύμβασης αναφέρεται: «Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016». 
Στην διακήρυξη, επίσης, αναφέρεται ότι: «Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν για την εν λόγω 
προμήθεια θα ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής τους . Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τις συμβάσεις έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού όσον αφορά τα καύσιμα και έως εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων και του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα λιπαντικά, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και μέχρι την 
ανάδειξη νέου μειοδότη Κατά την παράταση ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Η σύμβαση κάθε 
φορέα παύει να ισχύει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επόμενου διαγωνισμού προμήθειας 
καυσίμων – λιπαντικών». Από την παρακολούθηση της σύμβασης από την υπηρεσία προκύπτει ότι έως 
σήμερα δεν έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες ποσότητες. 
Οι σχετικές, με τον χρόνο παράδοσης των υλικών, διατάξεις προβλέπουν: ‘Ο συμβατικός χρόνος 
παράδοσης μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του αρμοδίου 
οργάνου του οικείου φορέα, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού, με 
τη σωρευτική συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων: 
α) Η απόφαση εκδίδεται είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, 
συναινούντος του προμηθευτή, είτε κατόπιν αιτήματος του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
β) Η παράταση δεν συνιστά ανεπίτρεπτη τροποποίηση της σύμβασης κατά την έννοια των άρθρων 132 
και 337 του Ν 4412/16. 
γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης που 
προβλέπεται στη σύμβαση (άρθρα 206 παρ. 1 και 334 Ν 4412/16). 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος του 
προμηθευτή (άρθρο 206 παρ. 3 Ν 4412/16).’ 
 
Επειδή λοιπόν, υπάρχουν υπολειπόμενες ποσότητες και επειδή η ισχύουσα σύμβαση λήγει στις 22-12-
2022 αιτούμαστε την παράταση της σύμβασης για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας έως την 
ανάδειξη νέου μειοδότη του επικείμενου διαγωνισμού ή έως της εξαντλήσεως του ύψους του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού όσον αφορά τα καύσιμα και έως εξαντλήσεως των προβλεπομένων 
ποσοτήτων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα λιπαντικά και οπωσδήποτε όχι περισσότερο από 
την αρχική διάρκεια της σύμβασης. Επισυνάπτεται και η συναίνεση του προμηθευτή. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

• Την από 27/12/2022 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
προμήθειας το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας 

 
Στο πλαίσιο της με ΑΔΑΜ: 21SYMV009838777/22-12-2021 σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και της 
εταιρείας «ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ», προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα 
ημερολογιακό έτος για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 
 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας 
 
Και λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της 
υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 
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3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή 
τροποποιείται. 
4. Την αριθ. 20/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου. 
5. Την υπ’ αριθ. 22517/01-06-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
6. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 231910 προσφορά της εταιρείας «ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» 
7. Την με ΑΔΑΜ: 21SYMV009838777 σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και της εταιρείας 
«ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» 
8. Το με αρ.πρωτ. οικ.2809/22-12-2022 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα: «Παράταση της 
από 22-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για ένα 
ημερολογιακό έτος». 
 
και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της 
ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των 
ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δ.Λ.Τ.Μ., 
  

Εισηγούμεθα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Δημήτριος Σ. Μάνεσης 
 

προς το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 
Για την παράταση της με ΑΔΑΜ: 21SYMV009838777 σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και της 
εταιρείας «ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» έως την ανάδειξη νέου μειοδότη του επικείμενου διαγωνισμού ή 
έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα καύσιμα, και έως 
εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τα λιπαντικά, 
για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο ο οποίος είχε 
οριστεί σε ένα ημερολογιακό έτος. Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των 
ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας: 
 
1. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης, ως Πρόεδρος 
 
2. Κωτούλα Μαρία, αναπληρωματικό μέλος 
 
3. Χαραλαμπία Ζουγανέλη, μέλος 
 
Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και: 
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. Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136Α΄/09-07-2022- Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το 
διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) 
5. Την συναίνεση του προμηθευτή. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. To υπ’ αριθ. οικ.2809/22-12-2022 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ.  
3. Την από 27/12/2022 εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 

προμήθειας  
4. Την συναίνεση του προμηθευτή. 
5. Την σύμβαση μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και της εταιρείας «ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» με  

ΑΔΑΜ: 21SYMV009838777 
6. Τις ανάγκες προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για 

κίνηση μεταφορικών μέσων, Η/Ζ  και την προμήθεια ελαιολιπαντικών του Δ.Λ.Τ.Μ., 
7. Την με αριθμ. 20/2021 ενιαία μελέτη, προϋπολογισμού 228.943,05€ πλέον του Φ.Π.Α.  
8. Την ΑΑΥ 305/2021 που εγκρίθηκε η πολυετή δαπάνη και διατέθηκε η πίστωση.  
9. Την με αρ. απόφαση 123/2021 της Ο.Ε. του Δήμου Μυκόνου με την οποία 

εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού, η μελέτη, και καταρτίστηκαν οι 
όροι διακήρυξης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού. 

10. Την με αρ. 164/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μυκόνου με την οποία 
εγκρίθηκαν τα από 02-07-2021 και 09-07-2021 Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών του Δήμου Μυκόνου και αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης. 

11. Την με αρ. 189/2021 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Μυκόνου με την οποία 
εγκρίθηκε το από 27-08-2021 Πρακτικό 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
του Δήμου Μυκόνου για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του 
Προσώπων για ένα ημερολογιακό έτος 2021-2022»  και κατακυρώθηκε ο ανωτέρω 
διαγωνισμός στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛ. ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» 

12. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και των τροποποιήσεών τους. 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
15. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του 

Ν. 2971/2001. 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

17. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

18. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 
διατάξεων». 

19. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
20. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
21. Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του  Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 

1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. 
Κυκλάδων». 

22. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2021. 

23. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2022. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α. Εγκρίνει την παράταση της από 22/12/2022 σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και της 
εταιρείας «ΑΛ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΟΕ» έως την ανάδειξη νέου μειοδότη του επικείμενου 
διαγωνισμού ή έως της εξαντλήσεως του ύψους του ενδεικτικού προϋπολογισμού όσον 
αφορά τα καύσιμα και έως εξαντλήσεως των προβλεπομένων ποσοτήτων και του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού για τα λιπαντικά για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τον αρχικό συμβατικό χρόνο ο οποίος είχε οριστεί σε ένα ημερολογιακό έτος. 
Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών 
της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο. 
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 172/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Μάνεσης Σ. Δημήτριος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κτενάς Μιχαήλ 
2. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 

 

ΑΔΑ: Ρ4ΔΝΟΡ0Ρ-78Ω
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