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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                              ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 104/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 03/08/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2022 από 03/08/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη 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. 17/29-07-2022 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 
5. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
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 3Ο :  
Έγκριση 1ου Πρακτικού "Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων 
& Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια - Συστήματος παρακολούθησης της 
δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού 
λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020". 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2022 

 
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την με αριθμ. 01Π/2022 διακήρυξη, οι όροι της οποίας 
καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 87/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΟ1ΟΡ0Ρ-Χ1Σ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθεια και 
εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας 
για Λιμάνια - Συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - 
Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" και έδωσε το λόγο στον κ. 
Βαρδαλάχο Νικόλαο όπου ανέλυσε στο Σώμα το από 18/07/2022 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού για τον έλεγχο των ηλεκτρονικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και το οποίο αναλυτικά αναφέρει: 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 
 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα την 18η του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 115/2021 απόφασή του, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 164078 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμ. 
01Π/2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010821131), οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 
87/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΟ1ΟΡ0Ρ-Χ1Σ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης 
Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια - Σύστηματος παρακολούθησης της 
δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών 
λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», προϋπολογισμού 
229.586,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 
 
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. 87/2022 απόφαση του Δ.Σ. και την ως άνω Διακήρυξη για 
την ανάδειξη αναδόχων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & 
Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια - Σύστηματος παρακολούθησης της δομικής 
ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, 
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 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 164078. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 15/07/2022 και ώρα 13:00, και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» είναι η 
18/07/2022 και ώρα 10:00. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), των μελών της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 164078 και διαπίστωσε ότι, αφενός, ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και, αφετέρου, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μόνο μια προσφορά από 
τον  παρακάτω υποψήφιο:   
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Η επιτροπή διεπίστωσε κατ’ αρχήν ότι η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στη συνέχεια 
δε προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς. 
 
Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς, η οποία αφορά μόνο το τμήμα 1, η επιτροπή επισημαίνει ότι 
περιελάμβανε το σχετικό πίνακα συμμόρφωσης του συστήματος και της διακήρυξης  και επισυναπτόμενα τα 
σχετικά  ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.   
 
Η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εξακρίβωσε ότι αυτά υποβλήθηκαν από το συμμετέχοντα 
κατά τους όρους της διακήρυξης και του νόμου. 
 
Στη συνέχεια, στις 22/07/2022, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς κατά 
τους όρους της διακήρυξης, ενώ παρακολούθησε και την παρουσίαση (demo) του προσφερόμενου προϊόντος. Η 
επιτροπή βαθμολογεί την προσφορά ως εξής: 
 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΚΡΙΤΗ

ΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

(Κ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

(σ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Α ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
   

Α.1 Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό 

φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων 

της σύμβασης 
115 20% 23 

Α.2 Επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 

μεθοδολογίας υλοποίησης και των 

απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της 

εφαρμογής της 

110 20% 22 

Α.3 Αξιολόγηση τεχνικής πρότασης υποψηφίων 

και δείγματος εργασίας (DEMO), με ζωντανή 

παρουσίαση στην επιτροπή αξιολόγησης 
120 30% 36 

Α.4 Επαρκής και ορθολογική ανάλυση του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της σύμβασης, 

με αναφορά σε ενότητες εργασιών και 

παραδοτέα.  

120 10% 12 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Α 
  93 

Β. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
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ΤΜΗΜΑ 1 

ΚΡΙΤΗ

ΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟ

ΓΙΑ 

(Κ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ

ΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

(σ) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Β.1 
Επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 

μεθοδολογίας διοίκησης και οργάνωσης της 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

115 10% 11,50 

Β.2 
Επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση των 

διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης κατά τις 

περιόδους εγγύησης και συντήρησης. 
120 10% 12 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

Β              
  23,50 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 116,50 

 

 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς έλαβαν βαθμό ίσο ή 
ανώτερο του 100 και συνεπώς η τεχνική προσφορά κρίνεται αποδεκτή. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα Αποδέχεται την προσφορά της 
εταιρίας με την επωνυμία «SATWAYS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ – 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» για τη συνέχεια του διαγωνισμού 
για το τμήμα 1 «Συστήματα διαχείρισης λειτουργιών λιμένα», εκτιμώμενης αξίας 144.650,00€ πλέον ΦΠΑ 
24% 34.716,00€, ήτοι 179.366,00€, και προτείνει την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς την 22η 
Αυγούστου 2022. Επίσης, προτείνει την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για το τμήμα 2 
«Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα», εκτιμώμενης αξίας 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 9.720,00€, 
ήτοι 50.220,00€. 
 
Μετά τα παραπάνω η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε τέσσερα  
(4) αντίγραφα από τα μέλη της επιτροπής και θα υποβληθεί στο ΔΣ του Δ.Λ.Τ.Μ.  προς έγκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.2.1  της διακήρυξης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρ.  

Πρόεδρος 

Ροσσολάτος Νικόλαος Τακτικό 

Μέλος 

Ζουγανέλη Χαραλαμπία Τακτικό 

Μέλος» 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Το από 18/07/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των  ηλεκτρονικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
3. Την απόφαση Δ.Σ 87/2022 με θέμα: Περί της εγκρίσεως των όρων του διαγωνισμού 

για την Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος  Διαχείρισης Συμβάντων & 
Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για  Λιμάνια - Σύστηματος παρακολούθησης 
της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – 
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Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. (ΨΣΟ1ΟΡ0Ρ-Χ1Σ). 

4. Το σχέδιο της διακήρυξης με τους όρους  του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και των τροποποιήσεών του. 

5. Την 01Π/2022 μελέτη που αφορά την ανωτέρω Προμήθεια με ΑΔΑΜ: 
22REQ010731191. 

6. Την με αριθμ. 115/2021 απόφασή του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία όρισε την 

επιτροπή διαγωνισμών. (67ΘΧΟΡ0Ρ-8Τ7) 
7. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 150/14-06-2022 με ΑΔΑ ΩΜ57ΟΡ0Ρ-357 & 

ΑΔΑΜ 22REQ010738518. 
8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 151/14-06-2022 με ΑΔΑ 6Χ5ΥΟΡ0Ρ-ΤΗΤ & 

ΑΔΑΜ 22REQ010738571. 
9. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 152/14-06-2022 με ΑΔΑ ΨΔΠΠΟΡ0Ρ-ΒΙ9 & 

ΑΔΑΜ 22REQ010738621. 
10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153/14-06-2022 με ΑΔΑ 63ΨΑΟΡ0Ρ-Φ9Τ & 

ΑΔΑΜ 22REQ010738655. 
11. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
12. 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. 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
14. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του 

Ν. 2971/2001. 
15. 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». 

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 
2022. 

22. Την από 11/12/2020 εγκριτική απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014- 2020», περί 
υλοποίησης του έργου.  

23. Tην απόφαση με αρ. 80/2018 Δ.Σ. Δ.Λ.Τ Μυκόνου περί έγκρισης συμμετοχής του στο 
πρόγραμμα “PoSec”.  

24. Το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. του έργου «PoSec» το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014- 2020. 

25.  Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής 
Εταίρου.  

26. Τη Σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των Εταίρων του έργου. 
27. Τη ΣΑΕΠ-167/6 (Κωδ. Έργου:2021ΕΠ16760000, MIS5050692) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Εγκρίνει το από 18/07/2022 Πρακτικό του διαγωνισμού για την Προμήθεια και 
εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας 
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για Λιμάνια - Συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων - 
Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020" 
 
 Β) Αποδέχεται την προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «SATWAYS 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ» για τη συνέχεια του διαγωνισμού για το 
τμήμα 1 «Συστήματα διαχείρισης λειτουργιών λιμένα», εκτιμώμενης αξίας 144.650,00€ πλέον 
ΦΠΑ 24% 34.716,00€, ήτοι 179.366,00€. 
 
 Γ) Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους για το τμήμα 2 
«Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα», εκτιμώμενης αξίας 40.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
9.720,00€, ήτοι 50.220,00€. 
 
Δ)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 104/2022 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Κουσαθανάς Κων/νος 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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