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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                              ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 125/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 26/10/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 19/2022 από 26/10/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 19/21-10-2022 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 10Ο :  
Περί της έγκρισης του 5ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του 
Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2022 

 
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα: 

• την απόφαση Δ.Σ. 95/2021 με θέμα: «Περί της έγκρισης του 3ου Πρακτικού του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή 
του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου», με την οποία εγκρίθηκε το 3 πρακτικό, απορρίφθηκε η τεχνική 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία NETWORK BUSINESS 
SOLUTIONS Ε.Π.Ε.,  και αναδείχθηκε νέος προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Στη συνέχεια η εταιρία NETWORK 
BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε., κατέθεσε προδικαστική προσφυγή ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π. με αριθμό ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1882/05-10-2021, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 95/2021 
απόφασης του Δ.Σ.. Η Α.Ε.Π.Π., με την με αριθμ. 1785/2021 απόφασή της, δέχεται 
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την προδικαστική προσφυγή και ακυρώνει τη με αρ. 95/2021 απόφαση Δ.Σ. ως προς 
το σκέλος που απορρίπτει τον προσφεύγοντα. 

• την απόφαση Δ.Σ 138/2021, με την οποία είχαν ακυρώσει την απόφαση Δ.Σ. 95/2021, 
σε συμμόρφωση με την με αριθμ. 1785/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. καθ' ο μέρος 
απέκλεισε τον προσωρινό μειοδότη και καλούσαν τον αρχικό προσωρινό ανάδοχο, 
την εταιρεία NETWORK BUSINESS SOLUTIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡ Κ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΠΕ (NBS), όπως υποβάλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/16 
όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν  τα απαιτούμενα  πιστοποιητικά ISO σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.2  και στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης. 

• την απόφαση Δ.Σ. 31/2022, με την οποία είχαν εγκρίνει το από 24/02/2022 4ο 
Πρακτικό του διαγωνισμού, απορρίψει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
«NETWORK BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε.»,  εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, ποσού 2.436,00 € σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 302 §1 του Ν. 4412/2016 και κηρύξει προσωρινό μειοδότη του 
ως άνω διαγωνισμού  την εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ), η οποία προσέφερε τη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας πιο  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, ποσού  119.799,00 € 
πλέον ΦΠΑ 24% (28.751,76 €), ήτοι 148.550,76 € συνολικά. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

• η εταιρεία NBS, κατέθεσε προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. με αριθμό 
ΓΑΚ ΑΕΠΠ 406/14.03.2022, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 31/2022 απόφασης του Δ.Σ. 

• η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την με αριθμ. 685/2022 απόφασή της, έκανε δεκτή εν μέρει την 
προδικαστική προσφυγή και ακύρωσε τη με αρ. 31/2022 απόφαση Δ.Σ. κατά το 
σκεπτικό. 

•  το Δ.Λ.Τ.Μ. με την υπ. αριθμ. οικ. 1430/30-06-2022 επιστολή του αιτήθηκε 
διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ISO από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), η οποία δεν έχει απαντηθεί. 

• στις 12/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανανέωσε την ισχύς της προσφοράς της και την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

• στις 16/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία NBS απάντησε ότι δεν 
επιθυμεί να προβεί στην παράταση της προσφοράς της στον εν λόγω διαγωνισμό και 
κατ’ επέκταση στην ανανέωση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 
Κατόπιν των ως άνω, η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ.: 
 

1. Τον αποκλεισμό της εταιρείας NBS από τη συνέχεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4.5. της με αρ. 04/20Π Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του 
ν. 4412/2016.  

2. Την ανάδειξη ως  προσωρινού μειοδότη του ως άνω διαγωνισμού  την εταιρία 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ), η οποία 
προσέφερε τη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας πιο  συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  βάσει τιμής , ποσού  119.799,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (28.751,76€), 
ήτοι 148.550,76 € συνολικά.  

 
Το πρακτικό αναλυτικά αναφέρει: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
        Μύκονος 21/09/2022 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στην 21η του μήνα Σεπτεμβρίου 
του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00πμ συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 104/2020 απόφασή του, προκειμένου να συνεδριάσει για τη συνέχιση του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Αριθ. 104545, σύμφωνα με την με αριθμ. 04Π/2020 διακήρυξη, οι όροι της 
οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 132/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΡΧΟΡ0Ρ-7Ο9) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια 
και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή  Schengen του Νέου 
Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου», προϋπολογισμού € 121.800,00 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 24%) διάρκειας  τεσσάρων 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. 132/2020 απόφαση του Δ.Σ. και την ως άνω Διακήρυξη για 
την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα 
ISPS στην περιοχή  Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου» και το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:  

• Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 61/21 απόφαση του Δ.Σ., αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία 
NETWORK BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε. (NBS) και ζητήθηκε η προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

• Κατά τον έλεγχο των  δικαιολογητικών κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι τα πιστοποιητικά ISO:9001 και 
ISO:27001 δεν ήταν σε ισχύ, τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, όσο 
και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

• Για το λόγο αυτό, με την 95/2021 απόφαση Δ.Σ.,  απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
NBS και κηρύχθηκε νέος προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 

• Ακολούθως, η εταιρεία NBS, κατέθεσε προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. με αριθμό ΓΑΚ 
ΑΕΠΠ 1882/05-10-2021, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 95/2021 απόφασης του Δ.Σ.. 

• Η Α.Ε.Π.Π., με την με αριθμ. 1785/2021 απόφασή της, έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή και 
ακύρωσε τη με αρ. 95/2021 απόφαση Δ.Σ. ως προς το σκέλος που απορρίπτει τον προσφεύγοντα. 

• Το Δ.Σ., με την 138/2021 απόφασή του και σε συμμόρφωση με την με αριθμ. 1785/2021 απόφαση 
Α.Ε.Π.Π., ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ. 95/2021, ως προς το μέρος που απέκλεισε τον προσωρινό 
μειοδότη, και καλεί την αρχική προσωρινή ανάδοχο, ήτοι, την εταιρεία NBS, όπως υποβάλει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO, τα οποία να είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς στον διαγωνισμό (25-01-2021), όσο και κατά τον χρόνο της αρχικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (04-09-2021).  

• Κατόπιν, ο προσωρινός ανάδοχος ανάρτησε τα πιστοποιητικά που του ζητήθηκαν, και το Δ.Σ.  με 
την 31/2022 απόφασή του, απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «NETWORK 

BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε.», με την αιτιολογία ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν 
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πληρούν τα κριτήρια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώ κηρύχθηκε νέος προσωρινός μειοδότης η 
εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 

• Ακολούθως, η εταιρεία NBS, κατέθεσε προδικαστική προσφυγή ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. με αριθμό ΓΑΚ 
ΑΕΠΠ 406/14.03.2022, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 31/2022 απόφασης του Δ.Σ.. 

• Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την με αριθμ. 685/2022 απόφασή της, έκανε δεκτή εν μέρει την προδικαστική 
προσφυγή και ακύρωσε τη με αρ. 31/2022 απόφαση Δ.Σ. κατά το σκεπτικό. 

• Κατόπιν, το Δ.Λ.Τ.Μ. με την υπ. αριθμ. οικ. 1430/30-06-2022 επιστολή του αιτήθηκε διευκρινίσεις επί 
των υποβληθέντων πιστοποιητικών ISO από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), η οποία δεν 
έχει απαντηθεί. 

• Στις 12/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανανέωσε την ισχύς της προσφοράς της και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

• Στις 16/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία NBS απάντησε ότι δεν επιθυμεί να προβεί 
στην παράταση της προσφοράς της στον εν λόγω διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην ανανέωση της 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

 
Κατόπιν των ως άνω, η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ.: 
 

3. Τον αποκλεισμό της εταιρείας NBS από τη συνέχεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5. της με 
αρ. 04/20Π Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.  

4. Την ανάδειξη ως  προσωρινού μειοδότη του ως άνω διαγωνισμού  την εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ), η οποία προσέφερε τη δεύτερη κατά σειρά 
μειοδοσίας πιο  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής , ποσού  119.799,00 € πλέον 
ΦΠΑ 24% (28.751,76€), ήτοι 148.550,76 € συνολικά.  

 
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-Χρ. 

Πρόεδρος 

 
Ροσσολάτος Νικόλαος Τακτικό 

Μέλος 

 
Ζουγανέλη Χαραλαμπία Τακτικό 

Μέλος 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Το από 21/09/2022 5ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
3. Το γεγονός ότι στις 16/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία NBS 

απάντησε ότι δεν επιθυμεί να προβεί στην παράταση της προσφοράς της στον εν 
λόγω διαγωνισμό και κατ’ επέκταση στην ανανέωση της ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής.  

4. Το γεγονός ότι στις 12/09/2022, και μετά από αίτημα του φορέα, η εταιρεία 
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανανέωσε την ισχύς της προσφοράς της 
και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

5. Την με αριθμ. οικ. 1430/30-06-2022 επιστολή του Δ.Λ.Τ.Μ. που αιτήθηκε 
διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων πιστοποιητικών ISO από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), η οποία δεν έχει απαντηθεί. 

6. Την με αριθμ. 685/2022 απόφασή της, ηΕ.Α.ΔΗ.ΣΥ., έκανε δεκτή εν μέρει την 
προδικαστική προσφυγή και ακύρωσε τη με αρ. 31/2022 απόφαση Δ.Σ. κατά το 
σκεπτικό. 

7. Την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας NBS ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. με αριθμό 
ΓΑΚ ΑΕΠΠ 406/14.03.2022, κατά της υπ’ αρ. πρωτ. 31/2022 απόφασης του Δ.Σ.. 

8. Την απόφαση Δ.Σ  31/2022 με την οποία, απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου «NETWORK BUSINESS SOLUTIONS Ε.Π.Ε.», με την αιτιολογία ότι τα 
προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν πληρούν τα κριτήρια της διαγωνιστικής 
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διαδικασίας, ενώ κηρύχθηκε νέος προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. 

9. Το από 24/02/2022 4ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
10. Την απόφαση Δ.Σ.  138/2021 με την οποία σύμφωνα με την με αριθμ. 1785/2021 

απόφαση Α.Ε.Π.Π., ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ. 95/2021, ως προς το μέρος που 
απέκλεισε τον προσωρινό μειοδότη, και καλεί την αρχική προσωρινή ανάδοχο, ήτοι, 
την εταιρεία NBS, όπως υποβάλει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO, τα οποία να 
είναι σε ισχύ τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς στον διαγωνισμό (25-01-
2021), όσο και κατά τον χρόνο της αρχικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (04-09-2021).  

11. Την απόφαση Δ.Σ. 95/2021 με θέμα: «Περί της έγκρισης του 3ου Πρακτικού του 
διαγωνισμού με ΑΔΑ 6Ε3ΡΟΡ0Ρ-ΛΟ1. 

12. Το από 23/09/2021 3ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
13. Την με αρ. 1368/20-08-2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών.  
14. Την απόφαση Δ.Σ 61/2021 που εγκρίθηκαν τα πρακτικά με ΑΔΑ 97ΨΣΟΡ0Ρ-Υ50 
15. Τα από 08/07/2021 1ο πρακτικό και 09/07/2021 2ο Πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού. 
16. Την απόφαση Δ.Σ 132/2020 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η όροι της 

διακήρυξης της προμήθειας με ΑΔΑ: ΨΜΡΧΟΡ0Ρ-7Ο9. 
17. Την 04Π/2020 μελέτη που αφορά την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για 

την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή  Schengen του Νέου Λιμένα του Δ.Λ.Τ. 
Μυκόνου με ΑΔΑΜ: 20REQ007901808. 

18. Την απόφαση Δ.Σ 96/2019 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών για το 2020, με ΑΔΑ: ΨΨΒ5ΟΡ0Ρ-ΚΞΜ. 

19. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμών για το 2021, με ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 

20. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 88/2020 για την διάθεση της πίστωσης με ΑΔΑ: 
ΨΛΔΨΟΡ0Ρ-ΖΥΕ και ΑΔΑΜ: 20REQ007910870. 

21. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
22. 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. 
23. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
24. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του 

Ν. 2971/2001. 
25. 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». 

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

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

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
30. 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». 

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

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

 
Α)Εγκρίνει το από 21/09/2022 5ο Πρακτικό του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του 
Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου».» 
 
Β) Αποκλείει την εταιρεία NBS από τη συνέχεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 
2.4.5. της με αρ. 04/20Π Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή τους.  
 
Γ) Κηρύσσει προσωρινό μειοδότη του ως άνω διαγωνισμού  την εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ), η οποία προσέφερε τη δεύτερη κατά 
σειρά μειοδοσίας πιο  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, ποσού  
119.799,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (28.751,76 €), ήτοι 148.550,76 € συνολικά. 
 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 125/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Κουσαθανάς Κων/νος  
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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