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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 30/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 25/05/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 03/2021 από 25/05/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη 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. 03/21-05-2021 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. Ανδρονίκου Αντωνία 
5. Πάουλα  Ειρήνη 
6. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  (προσήλθε μετά το 14ο θέμα) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος   ΜΕΛΟΣ  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών και ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
για την εισήγηση των θεμάτων. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Θέμα 4ο:  
Περί της έγκρισης του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Αποκομιδής απορριμμάτων και 
υπηρεσίες καθαριότητας εντός των Λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου.» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 

 
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 10/2021 με την οποία είχαν εγκρίνει την 
01ΠΥ/2021 Μελέτη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της 
Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 
λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» και την απόφαση Δ.Σ 20/2021 με την οποία είχαν 
εγκρίνει το από 15/04/2021 1ο  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για 
την έγκριση των δικαιολογητικών και την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου. Στην 
συνέχεια παρουσίασε το από 24/05/2021 2ο  Πρακτικό της επιτροπής, που αναφέρει τα εξής: 
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ      Μύκονος 24/05/2021 
         

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στις 24 του 
μήνα Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε η Επιτροπή 
διαγωνισμών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 104/2020 απόφασή του, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, 
που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 107520 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
01ΠΥ/2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 10/2021 (ΑΔΑ: 
64ΔΩΟΡ0Ρ-Β9Θ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου  για την υπηρεσία «Αποκομιδή απορριμμάτων και 
υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προεκτιμώμενης 
αμοιβής 247.911,39 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. διάρκειας εννέα (9) μηνών. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος 
Βαρδαλάχος Νικόλαος 

Χρυσοβαλάντης,  

 

 

2. Τακτικό Μέλος Ροσσολάτος Νικόλαος 
 

 

3. Τακτικό Μέλος Ζουγανέλη Χαραλαμπία  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 10/21 απόφαση του Δ.Σ. και  την ως άνω 

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες 
καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», το νομικό πλαίσιο που διέπει τον 
εν λόγω διαγωνισμό, καθώς και την υπ. Αριθμ. 20/21 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, η εταιρεία ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής 
σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 
107520. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήταν η 28/05/2021,  
σύμφωνα με το Άρθρο 43 §12 του Ν. 4605/2019 (Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών)  

Η επιτροπή αφού επιβεβαίωσε ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα για την υποβολή ενστάσεων και 
εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, ενεργοποίησε την πλατφόρμα για την υποδοχή 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στην συνέχεια η εταιρεία ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έστειλε μήνυμα  (24/05/2021 12:41:29) μέσω της πλατφόρμας 
με το οποίο επισύναπτε τα ηλεκτρονικά αρχεία κατακύρωσης. 

Στην συνέχεια η επιτροπή  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), των μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 107520 και διαπίστωσε ότι 
έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό 
μειοδότη:  

 

 Υποψήφιος Ημ/νία Τελευταίας 

Ενημέρωσης 

1 ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24/05/2021 
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά 
την παραπάνω διαδικασία, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι 
δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του  συμμετέχοντος  που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 107520 ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 
Επιπλέον, η Επιτροπή διενήργησε και τον σχετικό έλεγχο συμφωνίας των κατατεθειμένων έντυπων 
δικαιολογητικών (φυσικό αρχείο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης και των 
ηλεκτρονικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών, βρήκε αυτά πλήρη.  

Οπότε, η Επιτροπή διαγωνισμού αποδέχεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 
μειοδότη και εισηγείται στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. την κατακύρωση στην εταιρεία: 

 Προμηθευτής Α/Α  προσφοράς 

συστήματος 

1 ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

214245 

για τη συνέχεια  της σχετικής διαδικασίας.  
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει μέσω του συστήματος τους υποψήφιους για την 

κατακύρωση του έργου  στον προσωρινό μειοδότη.    
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης,  

Πρόεδρος 

Ροσσολάτος Νικόλαος  

Τακτικό Μέλος 

Ζουγανέλη Χαραλαμπία 

Τακτικό Μέλος» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Το από 24/05/2021 2ο  πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού. 
3. Την απόφαση Δ.Σ 20/2021 με ΑΔΑ ΨΞ1ΧΟΡ0Ρ-Μ13 με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 

πρακτικό. 
4. Το από 15/04/2021 1ο πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού. 
5. Την απόφαση Δ.Σ 10/2021 με ΑΔΑ 64ΔΩΟΡ0Ρ-Β9Θ που εγκρίθηκαν η μελέτη και οι 

όροι της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
6. Την 01ΠΥ/2021 μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μ και τους όρους της διακήρυξης με θέμα «Παροχή  

Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» με 
ΑΔΑΜ: 21REQ008231788. 

7. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών με ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 

8. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 118/2021 για την διάθεση της πίστωσης με 
ΑΔΑ 650ΒΟΡ0Ρ-ΛΦ5 και ΑΔΑΜ: 21REQ008236010. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών τους. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
11. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
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12. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 
Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 

13.  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». 

14. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

15. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
16. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 

234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 
17. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
20. 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». 

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

22. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει το από 24/05/2021 2ο Πρακτικό Διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 
λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου». 
 
Β) Κηρύσσει ανάδοχο, βάσει της 01ΠΥ/2021 Διακήρυξης, την εταιρεία ΧΡ ΚΑΙΡΙΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με συνολική τιμή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 247.911,39 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπηρεσίας, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους εις βάρος του Π/Υ 2021 
και 2022, ΚΑΕ 20-6277.0002 «Ανάθεση για την αποκομιδή απορριμμάτων λιμενικής ζώνης». 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 30/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Πάουλα Ειρήνη 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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