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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 19/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 26/04/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 02/2021 από 26/04/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα 

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. 
02/22-04-2021 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. Χαριτόπουλος Θεόδωρος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ   
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κουσαθανάς Κων/νος   
2. Πάουλα Ειρήνη                                

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 :  
Περί της έγκρισης του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Πλακοστρώσεων Παλαιού 
Λιμένα Μυκόνου». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2021 

 
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 15/2021 με την οποία είχαν εγκρίνει τον πλήρη φάκελο 
και τους όρους του διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση Πλακοστρώσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου» 
όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. και παρουσίασε στο Σώμα το από 
24/03/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την έγκριση των δικαιολογητικών 
και την κατακύρωση του αναδόχου που αναλυτικά ανφέρει:  
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 
 
Ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου της 24ης του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα έναρξης 10:00 πμ στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ» με προβλεπόμενη ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών 10:30 π.μ. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Η οποία ορίσθηκε με αριθμό απόφασης 104/2020 του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Μυκόνου: 
1) Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβ., ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, Πρόεδρος Επιτροπής 
2) Ρουμελιώτης Βασίλειος, ΤΕ Δομικών Έργων στην Τ. Υπηρεσία του Δ. Μυκόνου  
3) Καστορίνης Αντώνιος, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Τ. Υπηρεσία του Δ. Μυκόνου 
 

Η ανωτέρω επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ενεργώντας βάσει των όρων του διαγωνισμού όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στην 15/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ.Μ., κήρυξε στις 10:00 π.μ. την έναρξη 
παραλαβής προσφορών, κάλεσε τους επιθυμούντες παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι την ώρα 
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας να προσκομισθούν οι πρωτοκολλημένοι φάκελοι, κατά σειρά 
επίδοσης, εφόσον οι προσφορές κατατέθηκαν ταχυδρομικώς και απεικονίζονται, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Evolve Engineering Project 558/18-03-2021 

2 Ma.Con.Struction ΑΕ 587/24-03-2021 

 
Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.Μ. και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία άλλη 

προσφορά.  
Η παραλαβή των παραπάνω φακέλων, ολοκληρώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι την ώρα λήξης (10:30 π.μ.), και 

ενώ δεν παρουσιάστηκε μέχρι την ώρα αυτή στην Επιτροπή Διαγωνισμού φάκελος δικαιολογητικών άλλης 
διαγωνιζόμενης επιχείρησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού δια του προέδρου της ανακοίνωσε τη λήξη παραλαβής των 
φακέλων. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, ο έλεγχος και η καταγραφή των τυπικών 
δικαιολογητικών συμμετοχής τους. 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, ανά συμμετέχοντα: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Evolve Engineering Project 558/18-03-2021 Περιείχε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ 

2 Ma.Con.Struction ΑΕ 587/24-03-2021 Περιείχε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ 

 
Η εταιρεία Evolve Engineering Project αναφέρει στο ΤΕΥΔ ότι ο αριθμός ΜΕΕΠ είναι 31299 και αναλυτικά τα 

πτυχία τους: 
Οδοποιία 1ης Τάξης 
Οικοδομικά 1η2 Τάξης 
Υδραυλικά 1ης Τάξης 
Λιμενικά Α1 
Βιομηχανικά Ενεργειακά Α2 
Η εταιρεία Ma.Con.Struction ΑΕ αναφέρει στο ΤΕΥΔ ότι ο αριθμός ΜΕΕΠ είναι 25827 3ης Τάξης Πτυχίου 

Εταιρείας και αναλυτικά τα πτυχία τους: 
Οικοδομικά 3η Τάξης 
Υδραυλικά 3ης Τάξης 
Λιμενικά 1ης Τάξης 
Η/Μ 3ης Τάξης 
Βιομηχανικά – Ενεργειακά 2ης Τάξης 
Έργα Πρασίνου 1ης Τάξης 
Ύστερα από την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, τις μονόγραψε, ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και στη συνέχεια 
καταχώρησε μετά από έλεγχο, όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές σε πίνακα με αύξουσα σειρά υποβολής. 
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Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

1 Evolve Engineering Project 14,00 %  

2 Ma.Con.Struction ΑΕ 22,00 %  

 
Τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και ο λογιστικός έλεγχος κάθε προσφοράς καταχωρήθηκαν στο έντυπο ελέγχου 

ομαλότητας (δύο (2) σελίδες, ήτοι μία (1) σελίδα ανά προσφορά), όπου προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές. 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού καταχώρησε σε πίνακα, όλες τις υποβληθείσες προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας. 
 

Α/
Α 

ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤ/ΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
  

1 2 Ma.Con.Struction ΑΕ 22,00% 47.273,01 
2 1 Evolve Engineering Project 14,00% 51.901,01 
 
Κατά την διάρκεια αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή δέχθηκε τηλεφώνημα από το πρωτόκολλο του Δήμου 

Μυκόνου, ότι είχε κατατεθεί προσφορά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό εμπρόθεσμα. 
Η Επιτροπή επικαλέστηκε τη Διακήρυξη και συγκεκριμένα το Άρθρο 3.1 το οποίο αναφέρει: 
«Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Νέος Λιμένας 
Μυκόνου, ΤΚ 84600, Μύκονος). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 
φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.» 
Οπότε η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα την μη αποδοχή της συγκεκριμένης προσφοράς, εφόσον δεν κατατέθηκε στο 

ΔΛΤΜ εγκαίρως. 
Στη συνέχεια ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας η Επιτροπή Διαγωνισμού 

έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό (σύμφωνα με τα 
άρθρα 21-24 της διακήρυξης), προκειμένου να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση. 
 Κατά την αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας Ma.Con.Struction ΑΕ εντοπίσθηκε 
αριθμητικό σφάλμα σε δέκατα αριθμού, μετά από άθροισμα. Η επιτροπή ακολουθώντας το Άρθρο 24.3 περ. (γ) της 
διακήρυξης το οποίο αναφέρει: 
«γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην εκείνων που 
επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή λογιστικά σφάλματα στα 
αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και 
αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.», προχώρησε στην διόρθωση των δέκατων της οικονομικής 
προσφοράς και εισηγείται με ομοφωνία των παρόντων μελών της, την ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών, του εν 
θέματι έργου στον πρώτο  μειοδότη  την εταιρεία Ma.Con.Struction ΑΕ με προσφερθείσα μέση έκπτωση Εμ = 
22,00%. 

Η σύνταξη του Πρακτικού ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 
προκειμένου να ληφθεί η σχετική Απόφαση και να κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες βάσει της παρ. στ, του Αρ. 4.1 της 
διακήρυξης.  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έκλεισε τη Συνεδρίαση. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
Το παρόν πρακτικό αποτελούμενο από τρεις (3) σελίδες συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα τα οποία 

υπογράφονται όπως παρακάτω και διατίθεται για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ενώ ένα αναρτάται στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 
Μύκονος, 24-03-2021 
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 Η Επιτροπή : 
 

Τα μέλη 
       1. Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβ        2. Ρουμελιώτης Βασίλειος            3.  Καστορίνης Αντώνιος» 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Το από 24/03/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
3. Την απόφαση Δ.Σ. 15/2021 με ΑΔΑ Ψ5Θ1ΟΡ0Ρ-ΩΙ5. 
4. Το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του έργου. 
5. Την ΑΑΥ 119/2021 με ΑΔΑ: ΩΜΡΖΟΡ0Ρ-Ι6Ξ & ΑΔΑΜ: 21REQ008236002. 
6. Την με αρ. πρωτ. Φ.542/192/195834/28-12-2020 Σ. 3058 σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. 
7. Την με αρ. πρωτ. 655153/25-01-2021 σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων μνημείων του 

Υπουργείου Πολιτισμού. 
8. Την με αρ. πρωτ. 740541/04-02-2021 σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. 
9. Την με αρ. πρωτ. 3122.1-Τ50/11087/12-02-2021¨Έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
10. Την απόφαση Δ.Σ 108/2020 (ΑΔΑ: Ω1Ψ0ΟΡ0Ρ-ΡΑΝ) με την οποία είχαν εγκρίνει την μελέτη και 

την εκτέλεση του έργου. 
11. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών με 

ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 
12. Την θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου μελέτη. 
13. Τις διατάξεις του ν.4504/2017. 
14. Την με αριθμ. πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.  
15. Την διάταξη του Ν.2971/2001 άρθρο 24 και  Ν 3153/2003 άρθρο 34Ω και τις τροποποιήσεις αυτού. 
16. Την με αριθμό  118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με 

ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 4943/20-5-99 έγγραφο της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και η 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών 
Θεμάτων 152/3-05-2012.  

17. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (Τεύχος 
Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) καθορισμού Χερσαίας 
Ζώνης Παλαιού λιμένα Μυκόνου. 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 απόφασης 
Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. Κυκλάδων σε 
εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της με αριθμ. 118/99 
Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων». 

20. Την με αρ.πρωτ. 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 
152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
(Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012»  

21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
23. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 
24. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις. 
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25. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 234 παρ. 3 και 
άρθρο 240 παρ. 2. 

26. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων». 
27. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
28. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων 

στο Δήμο Μυκόνου». 
29. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 2021. 
30. Την με αρ. πρωτ. 7766/17-02-2021 (ΑΔΑ:6Ν9ΝΟΡ1Ι-Υ0Τ) έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 

2021. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει το από 24/03/2021 Πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Πλακοστρώσεων 
Παλαιού Λιμένα Μυκόνου». 
 
Β) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο, βάσει της 01ΔΕ/2021 Διακήρυξης, την εταιρεία Ma.Con.Struction ΑΕ, 
με συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 58.618,53 ευρώ, καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού και έχοντας χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό, η χρηματοδότηση θα 
γίνει από ιδίους πόρους, Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2021, εις βάρος του Κ.Α. 30-7334.0001 «Συντήρηση 
πλακοστρώσεων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μυκόνου» (CPV: 45431000-7). 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες 
ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 19/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               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. Ανδρονίκου Αντωνία  
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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