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

Αριθ. Απόφασης : 60/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 12/07/2021 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 06/2021 από 12/07/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 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. 06/08-07-2021 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 13ο 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 7Ο: Έγκριση 1ου & 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας 
Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων  Μυκόνου Δήλου» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2021 
          
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα θύμισε στο Σώμα την απόφαση τους με αρ. 27/2021,  με 
την οποία είχαν εγκρίνει τον πλήρη φάκελο της 04ΠΥ/2021 μελέτης του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Παροχή  
Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου Δήλου» η οποία 
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και έδωσε το λόγο στον κο Βαρδαλάχο, Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμών του Δ.Λ.Τ.Μ.,  
προκειμένου να εισηγηθεί τα από 08/07/2021 και 12/07/2021 πρακτικά της επιτροπής για την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων και της 
Οικονομική προσφορά. 
Ο κ. Βαρδαλάχος παρουσίασε στο Σώμα τα Πρακτικά της επιτροπής, έδωσε στα μέλη τις 
διευκρινήσεις που ζήτησαν και αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Τα πρακτικά αναλυτικά αναφέρουν: 
1ο Πρακτικό: 
 

ΑΔΑ: 65ΝΒΟΡ0Ρ-9ΗΜ



 2 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
                                  Μύκονος 08/07/2021 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις 08 του μήνα Ιουλίου του έτους 
2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 104/2020 απόφασή του, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 133897 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμ. 
04ΠΥ/2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 27/2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την ανάδειξη αναδόχου  για την 
υπηρεσία «Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου 
Δήλου», προεκτιμώμενης αμοιβής 441.771,19 €, πλέον ΦΠΑ 24% (106.025,09€) συνολικής αξίας 
547.796,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. διάρκειας  ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των 
εργατοωρών από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
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 Χαραλαμπία Ζουγανέλη 
 

 

3. Τακτικό Μέλος Ροσσολάτος Νικόλαος  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 27/2021 απόφαση του Δ.Σ. και  την ως άνω Διακήρυξη για 
την ανάδειξη αναδόχου  της υπηρεσίας «Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
Μυκόνου» 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 133897. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 28/06/2021 και ώρα 13:00, κατά συνέπεια η 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 05/07/2021 και ώρα 10:00, διότι σύμφωνα 
με το άρθρου 3.1.1 της Διακήρυξης, «… Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  
προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» η οποία θα 
γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 πμ..…». 
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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 133897 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από την 
παρακάτω υποψήφια:   
 

 
 
Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
των προσφορών. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι δυο προσφορές που υποβλήθηκαν. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 
Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη 
διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από 
το σύστημα, τους  παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος: 
 

 
 
Επίσης, αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επισημαίνει ότι περιελάμβαναν τους 
σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης του συστήματος και της διακήρυξης  και επισυναπτόμενα τα σχετικά  
ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.   
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής 
προσφοράς των  συμμετεχόντων  στον υπ. Αριθ. 133897 ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  
 
Κατά τον έλεγχο δικαιολογητικών της εταιρίας με την επωνυμία 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος της προσφοράς ήταν ελλιπής, καθώς  δεν περιελάμβανε,  μεταξύ 
άλλων, τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:  

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
2. Βεβαίωση επί τόπου επίσκεψης 
3. Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/97 
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4.  Άδεια εγκεκριμένης στολής από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α 
5. Δικαιολογητικά οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  
6. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της προσφοράς της εταιρίας με την επωνυμία ICTS ΕΛΛΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαπιστώθηκε 
ότι ήταν πλήρη. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή διενήργησε και τον σχετικό έλεγχο συμφωνίας των κατατεθειμένων έντυπων 
δικαιολογητικών (φυσικό αρχείο), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (§2.4.2.5) της διακήρυξης, και των 
ηλεκτρονικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε, ότι στον με α.π. 
1347/01-07-2021 φάκελο των έντυπων δικαιολογητικών της 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, εμπεριέχονταν  τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί και ηλεκτρονικά, και επομένως ήταν 
ελλιπή. Ο με α.π. 1311/29-06-2021 φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών της εταιρίας ICTS ΕΛΛΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ήταν πλήρης.    
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα, αποδέχεται την προσφορά 
της εταιρίας ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας 3G FACILITIES-SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τη συνέχεια του διαγωνισμού, ήτοι της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και θα 
προχωρήσει στην ενέργεια αυτή μετά την αποστολή σχετικού μηνύματος μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους υποψήφιους 
συμμετέχοντες, όπως ορίζεται και στους όρους της διακήρυξης . 
 
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» 

 
2ο Πρακτικό: 
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
          Μύκονος 12/07/2021 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στις 12 του μήνα Ιουλίου του 
έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:30 συνήλθε η Επιτροπή διαγωνισμών, που όρισε το 
Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 104/2020 απόφασή του, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 133897 ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αριθμ. 
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04Π/2021 διακήρυξη, οι όροι της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 27/2021 (ΑΔΑ: ΩΚΑΩΟΡ0Ρ-
Τ5Θ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για την ανάδειξη 
αναδόχου για την «Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
Μυκόνου Δήλου», προεκτιμώμενης αμοιβής 441.771,19 €, πλέον ΦΠΑ 24% (106.025,09€) συνολικής 
αξίας 547.796,28 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. διάρκειας  ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των 
εργατοωρών από την υπογραφή της σύμβασης. 
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. 27/2021 απόφαση του Δ.Σ. και την ως άνω Διακήρυξη για 
την ανάδειξη αναδόχου της «Παροχής  Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου Δήλου» 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  133897.  
 
Ο χειριστής του διαγωνισμού, μέσω του τμήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, στις 12-07-2021, ενημέρωσε 
τους συμμετέχοντες, ότι τα μέλη της Επιτροπής θα προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού την 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.. 
 
Σήμερα 12-07-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30, η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού συνεδρίασε για 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα 
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), των μελών της επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό 133897 και  διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορές από τους  παρακάτω 
προμηθευτές: 
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, μέλος της επιτροπής που διαθέτει τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησε σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια του, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν 
οι προσφορές. Αμέσως, μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων), οι 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν  και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή, πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 
 
Aναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η Επιτροπή επισημαίνει ότι έλαβε υπόψη της, μόνο, την 
προσφορά της εταιρείας ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία είναι η μοναδική αποδεκτή προσφορά του διαγωνισμού από το προηγούμενο 
στάδιο αξιολόγησης. 
 
Η προσφορά της εταιρείας ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιελάμβανε τους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης 
και διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονομασίες των οποίων εξήχθησαν από το σύστημα και 
έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πίνακας οικονομικής προσφοράς έχει ως εξής: 
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Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν διοικητικά έξοδα (Καύσιμα, Στολές, Μέσα Ασφαλείας, Αναλώσιμα κλπ) και 
εργολαβικό κέρδος. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                            
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας στον προσωρινό μειοδότη, ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
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» 

 

 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την εισήγηση του Βαρδαλάχου Νικόλαου-Χρυσοβαλάντη. 
3. Το από 12/07/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
4. Το από 08/07/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 
5. Την απόφαση Δ.Σ. 27/2021 με ΑΔΑ: ΩΚΑΩΟΡ0Ρ-Τ5Θ που εγκρίθηκαν οι όροι της 

διακήρυξης και η μελέτη του διαγωνισμού. 
6. Την 04ΠΥ/2021 μελέτη-διακήρυξη του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλειας 

Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου Δήλου» με ΑΔΑΜ: 21REQ008652066. 
7. Την απόφαση Δ.Σ 104/2020 με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών με ΑΔΑ: 6ΤΤΤΟΡ0Ρ-ΓΟ6. 
8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 153/2021 για την διάθεση της πίστωσης με ΑΔΑ: 

ΩΔΞ6ΟΡ0Ρ-84Σ & ΑΔΑΜ: 21REQ008653379. 
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών του. 
11. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06) και των τροποποιήσεών του. 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεών του. 
13. Τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ,  Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν. 

14. Το Π.Δ. 56/2004, Ν. 3622/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4150/2013, κλπ) 
για τη φύλαξη τόσο των λιμένων, όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων. 

15. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού 
των Δήμων & Κοινοτήτων». 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2362/1995 όπως προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 
3871/2010. 

17. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
18. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
19. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

διατάξεων». 
20. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
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21. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου 
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

22. 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».  

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

έτους 2021. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α] Εγκρίνει το από 08/07/2021 Πρακτικό Διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
Μυκόνου-Δήλου». 
 
Β] Εγκρίνει το από 12/07/2021 Πρακτικό Διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
Μυκόνου-Δήλου». 
 
Γ] Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο, βάσει της 04ΠΥ/2021 Διακήρυξης, την εταιρεία ICTS ΕΛΛΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
Α.Φ.Μ. 095406323 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, με συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
546.964,38€, εις βάρος του Κ.Α. 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων» 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021-2022.  
 

Δ] Καλεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης, τον προσωρινό μειοδότη να υποβάλει 
εντός προθεσμίας, το πολύ δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 
 
Ε]  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 60/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Πάουλα Ειρήνη 
3. Παπουτσάς Δαμιανός 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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