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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 28/2021 
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 2Ο :  

Περί της Έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας 
απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2021 

 
Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την 05ΠΥ/2021 μελέτη που αφορά την Παροχή 
υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, απεντόμωσης, και μυοκτονίας 
των χώρων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, τόσο για την προστασία της δημόσιας υγείας από την 
πανδημία του ιού COVID-19, όσο και για την καταπολέμηση  των  τρωκτικών σε 
αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους όπου υπάρχουν καλώδια ηλεκτροδότησης, ώστε να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να τεθούν εκτός ηλεκτρικού δικτύου οι λιμενικές  εγκαταστάσεις. 
Επίσης, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι χώροι αναμονής επιβατών και οι δημόσιες τουαλέτες 
απαιτείται να απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   

Η δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 58.948,00€ πλέον 

ΦΠΑ 24% 14.147,52€ ήτοι 73.095,52€. Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι 
εργατοώρες των αναδόχων και τα υλικά τους, καθώς και κάθε δαπάνη ή αμοιβή που 
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σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών καθώς και των γενικών τους εξόδων. 

 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, στο σύνολο της δαπάνης, η οποία ενδεικτικά 
ανέρχεται στο ποσό των 58.948,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 14.147,52€ ήτοι 73.095,52 € για τα έτη 
2021 και 2022  [Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2021 (24.576,57€), και 2022 (48.518,95€) στον ΚΑΕ 10-
6274.0001 «Απεντόμωση Μυοκτονία Απολύμανση Κτιρίων» (CPV: 90921000-9)]. 
 
Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 327 και 296 του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών τους. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Την 05ΠΥ/2021 μελέτη που αφορά την Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, 

απεντόμωσης, μυοκτονίας με ΑΔΑΜ: 21REQ008652310. 
3. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών με ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 
4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 152/2021 για την διάθεση της πίστωσης με 

ΑΔΑ: 6ΓΟΝΟΡ0Ρ-Θ7Μ και ΑΔΑΜ: 21REQ008653376. 
5. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
6. 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. 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
8. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του 

Ν. 2971/2001. 
9. 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». 

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

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

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
14. 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». 

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

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α] Εγκρίνει τον πλήρη φάκελο της μελέτης 05ΠΥ/2021 και τους όρους του διαγωνισμού 
«Παροχή υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας, των χώρων του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου» όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.  
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Β] Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, (Αρ. 327και 296 του του Ν. 4412/2016).  

 
Γ] Εγκρίνει την δημοσίευση του διαγωνισμού τουλάχιστον 10 ημερών στο ΚΗΜΔΗΣ και σε 
μία εφημερίδα του νομού. 
 
Δ]Εγκρίνει την αποδοχή των όρων όπως αυτοί ορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών του. 
 
Ε] Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 28/2021 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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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