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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 04/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 05/03/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 01/2021 από 05/03/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 05η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή 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. 01/01-03-2021 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  (τηλεδιάσκεψη) 
ΜΕΛΟΣ  
ΜΕΛΟΣ (τηλεφωνικά) 
 

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 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πυλώνων 
παροχής νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 04/2021 

 
   Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 121/2020 με την οποία είχαν εγκρίνει την 
05Π/2020 μελέτη που αφορά την προμήθεια πυλώνων τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας 
και νερού στα σκάφη που προσεγγίζουν τους λιμένες Μυκόνου που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης και ανέλυσε στο 
Σώμα το από 12/01/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
έγκριση των δικαιολογητικών για την κατακύρωση του αναδόχου που αναφέρει τα εξής:  

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     Μύκονος 12/01/2021 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
 Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στις 12 του 
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 πμ συνήλθε η 
Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 104/2020 απόφασή του, 
προκειμένου να διενεργήσει το διαγωνισμό για την «Προμήθεια Πυλώνων (Pillars) Παροχής 
νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη», όπως αναφέρεται στην με αριθμ. 05π/2020 
Διακήρυξη. 

 
 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης, ως Πρόεδρος   
2. Ροσσολάτος Νικόλαος, μέλος 
3. Στεφάνου Σιμόνα, αναπληρωματικό μέλος 
 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της επιτροπής, την προγραμματισμένη ώρα (10:00πμ) κήρυξε την 
έναρξη παραλαβής των προσφορών και παρέλαβε τις  προσφορές: 
 
1. Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ Αρ. Πρωτ.: 110/08-01-2021 
2. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρ. Πρωτ. 137/11-01-2021 
 
 Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών και διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει προσφορά, έγινε τηλεφωνική επικοινωνία με το 
πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει καμία παραλαβή άλλης 
προσφοράς, για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
 Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές υποβλήθηκαν σε φακέλους καλά σφραγισμένους, με 
τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία.  
 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να μονογράψουν όλοι, τους εξωτερικούς φακέλους, 
πριν την αποσφράγισή τους. Τέλος, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγισή τους. 
 Η Επιτροπή κατά την αποσφράγιση των προσφορών διαπίστωσε ότι: 

1. Η εταιρεία Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ εντός του 
σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς της υπήρχαν δύο (2) σφραγισμένοι φάκελοι: 
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
το ίδιο ισχύει και για την επιχείρηση  

2. Καλαμακίδης Μ Αντώνιος εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς της υπήρχαν 
δύο (2) σφραγισμένοι φάκελοι: 
α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 Ακολούθως, η Επιτροπή, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τη σειρά επίδοσης των 
προσφορών:  
 
1) Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, μέσα στην οποία βρέθηκαν τα 
έγγραφα που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. 
Ι.Τ.Ι. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

1. ΤΕΥΔ 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  
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Α/Α ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ 

3. Γενικό Πιστοποιητικό 

4. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ 2020 συμπ. Καταστατικού 

5. Ανακοίνωση ΓΕΜΗ 2019 συμπ. Καταστατικού 

6. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή Pillars 

7. Συμπληρωματικό Υλικό - Πιστοποιητικά κατασκευής 

και λειτουργίας  

8. Συμπληρωματικά Στοιχεία / Ενημερωτικό Υλικό, 

Έργα και προϊόντα της Εταιρείας 

9. Φωτογραφίες και Εμφάνιση των Pillars 

  
 Κατά την αποσφράγιση της προσφοράς, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να 
μονογραφούν όλοι οι εσωτερικοί φάκελοι της εταιρείας Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ και να παραμείνει κλειστός ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς της.  
 
Η Επιτροπή συνέχισε με την αποσφράγιση της δεύτερης προσφοράς: 
2) Καλαμακίδης Μ Αντώνιος, μέσα στην οποία βρέθηκαν τα έγγραφα που αναγράφονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. 
Καλαμακίδης Μ 

Αντώνιος 

1. ΤΕΥΔ 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  

3. Παρουσίαση Επιχείρησης 

4. Στοιχεία Επιχείρησης  

5. Περιγραφή Προσφερόμενων Εργασιών  

6. Data Sheet Pillar 

7. Φυλλάδια Pillars, φωτογραφίες και φυλλάδια 

εξαρτημάτων pillars 

8. Πιστοποιητικά εξαρτημάτων pillars και των ίδιων 

των pillars 

9. Αναλυτική Τεχνική Έκθεση 

 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών και την ανάγνωση της τεχνικής προσφοράς, ο 
Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να συνεχιστεί η συνεδρίαση σε κλειστό χώρο μακριά 
από το κοινό. 
  Κατά τη διάρκεια της μυστικής συνεδρίασης που ακολούθησε, η Επιτροπή συνέχισε τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών έως και τις 11:00 και διαπίστωσε τα παρακάτω: 

1. Ο φάκελος των δικαιολογητικών της εταιρείας Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ ήταν πλήρης και κάλυπτε τα προαπαιτούμενα της Διακήρυξης. 
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2. Η Τεχνική Προσφορά της ίδιας εταιρείας ήταν πλήρης και κάλυπτε τα προαπαιτούμενα της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

3. Ο φάκελος των δικαιολογητικών της επιχείρησης Καλαμακίδης Μ Αντώνιος  ήταν πλήρης 
και κάλυπτε τα προαπαιτούμενα της Διακήρυξης. 

4. Η Τεχνική Προσφορά της ίδιας επιχείρησης ήταν πλήρης και κάλυπτε τα προαπαιτούμενα της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της επιτροπής, πρότεινε στα μέλη να συνεχιστεί η συνεδρίαση με το 

άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας:  
1. Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ Αρ. Πρωτ.: 110/08-01-2021 

και της επιχείρησης  
2. ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρ. Πρωτ. 137/11-01-2021 

 εφόσον οι προσφορές τους κάλυπταν πλήρως τους όρους συμμετοχής και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
Κατά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι: 
• Η εταιρεία Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ 

προσέφερε δώδεκα (12) πυλώνες μονοφασικούς, πέντε (5) πυλώνες τριφασικούς τροφοδοσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και 835 τμχ κάρτες/κλειδιά προπληρωμής για τα προσφερόμενους 
πυλώνες με συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 62.910,22 ευρώ. 

• Η επιχείρηση ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗΣ Μ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ προσέφερε δώδεκα (12) πυλώνες 
μονοφασικούς, πέντε (5) πυλώνες τριφασικούς τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και 835 
τμχ κάρτες/κλειδιά προπληρωμής για τα προσφερόμενους πυλώνες με συνολική τιμή 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 63.922,00 ευρώ. 

 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
α. Την αριθμ. 104/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μυκόνου «Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων 
& υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2021 και 
συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών». 
β. Την αριθμ. 121/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μυκόνου «Περί της εγκρίσεως των όρων του 
διαγωνισμού για την μελέτη Προμήθεια πυλώνων παροχής νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα 
σκάφη». 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων». 
δ. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

Αποφασίζει  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ της 
εταιρείας Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, η οποία προσέφερε 
δώδεκα (12) πυλώνες μονοφασικούς, πέντε (5) πυλώνες τριφασικούς τροφοδοσίας ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού και 835 τμχ κάρτες/κλειδιά προπληρωμής για τα προσφερόμενους πυλώνες με 
συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 62.910,22 ευρώ., καλύπτοντας πλήρως τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και έχοντας χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
1. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης, ως Πρόεδρος  
2. Ροσσολάτος Νικόλαος, μέλος 
3. Στεφάνου Σιμόνα, αναπληρωματικό μέλος 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Το από 12/01/2021 Πρακτικό του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πυλώνων 

παροχής νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη». 
3. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 78/2021 για την διάθεση της πίστωσης με ΑΔΑ: 

9Ο8ΗΟΡ0Ρ-2Ο8και ΑΔΑΜ: 21REQ007995049. 
4. Την διακήρυξη του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC007840758 
5. Την απόφαση Δ.Σ με αρ. 121/2020 με θέμα: Περί της εγκρίσεως των όρων του 

διαγωνισμού για την μελέτη «Προμήθεια πυλώνων παροχής νερού & ηλεκτρικής 
ενέργειας στα σκάφη».(ΨΠΨΝΟΡ0Ρ-2Δ2) 

6. Την 05Π/2020 μελέτη που αφορά την Προμήθεια πυλώνων παροχής νερού & 
ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη με ΑΔΑΜ: 20REQ007813004. 

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

8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 82/2020 για την διάθεση της πίστωσης με ΑΔΑ: 
Ω85ΒΟΡ0Ρ-ΙΔΘ και ΑΔΑΜ: 20REQ007815485. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
10. 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. 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
12. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του 

Ν. 2971/2001. 
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. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 

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

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
18. 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». 

19. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2020. 

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

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει το από 12/01/2021 Πρακτικό του διαγωνισμού για την «Προμήθεια πυλώνων 
παροχής νερού & ηλεκτρικής ενέργειας στα σκάφη». 
 
Β) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο, βάσει της 05Π/2020 Διακήρυξης, την εταιρεία της 
εταιρείας Ι.Τ.Ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, η οποία προσέφερε 
δώδεκα (12) πυλώνες μονοφασικούς, πέντε (5) πυλώνες τριφασικούς τροφοδοσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και 835 τμχ κάρτες/κλειδιά προπληρωμής για τα 
προσφερόμενους πυλώνες με συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 62.910,22 
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ευρώ, καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και έχοντας 
χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό, εις βάρος του Κ.Α. 30-7135.0002 «Προμήθεια και 
τοποθέτηση ανάλογου αριθμού πίλλαρς με κάρτα» (CPV: 34928450-7, 45233291-5). 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   

 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 04/2021 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. Πάουλα Ειρήνη 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
5. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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