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

Αριθ. Απόφασης : 05/2021 
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 5Ο:  
Περί της έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού «Αναβάθμιση συστήματος 
προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2021 
    Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ 135/2020 με την οποία είχαν κρίνει το 
αποτέλεσμα του 1ουδιαγωνισμού  άγονο, διότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν υπέβαλε 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (δηλ. συμπληρωμένο ESPD και εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής) και είχαν εγκρίνει την επανάληψη του διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος 
προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού € 2.839.150,00  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 
Στην συνέχεια παρουσίασε στο Σώμα το από 04/02/2021 Πρακτικό όπου η επιτροπή αφού 
έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 135/20 απόφαση του Δ.Σ. και την Διακήρυξη επαναληπτικού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση συστήματος 
προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου»,και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 
διαγωνισμό, παρατηρεί εν συντομία τα εξής: 
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Κατά τον έλεγχο των υποφακέλων, διαπιστώθηκε ότι οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των δυο πρώτων συμμετεχόντων δεν περιελάμβαναν κανένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της 
διακήρυξης και συγκεκριμένα  συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το  EEEΣ, καθώς  και τις 
απαιτούμενες εγγυητικές  επιστολές συμμετοχής. Όσον αφορά τον τρίτο συμμετέχοντα (δηλ. ΔΙΟΜΑΡ 
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ), 
διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος του περιελάμβανε, μεταξύ άλλων,  το ΕΕΣ συμπληρωμένο και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, όχι όμως την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, 
Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ να ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΎΝ ΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ,  καθώς δεν υποβλήθηκαν τα απαραίτητα εκ του Νόμου 
δικαιολογητικά, και να εξετάσει, μετά από τη διεξαγωγή δυο άκυρων διαγωνισμών, τις πιθανές 
ενέργειες. 
Στην συνέχεια ο κος Βαρδαλάχος Νικόλαος πρότεινε στο Δ.Σ. ή να μειώσουν τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, αναφορικά με την οικονομική - χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική - 
επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων και το χρόνο διάρκειας της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, ή να αυξήσουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ακολούθως τεκμηρίωσε την 
άποψή του, κάνοντας αναφορά και στην εισήγηση της μελετήτριας, κας Σοφιαδέλη, η οποία 
πρότεινε να ληφθεί υπόψη ένα επιπλέον κόστος, τοποθέτησης και απρόβλεπτων 
καταστάσεων. Ο Πρόεδρος πρότεινε να αυξηθεί ο ενδεικτικός προϋπολογισμός χωρίς να 
μειωθούν τα δεδομένα της χρηματοοικονομικής και τον προϋπολογισμό και να ζητήσουν 
αύξηση της χρηματοδότησης. 
Ο κος Κτενάς Μιχαήλ, Λιμενάρχης, δήλωσε επιφυλακτικός με την παραπάνω πρόταση του 
αυξημένου προϋπολογισμού και δήλωσε ότι δε συμφωνεί με την άποψη αυτή και πρότεινε 
να εξετασθεί  το ενδεχόμενο να μειωθούν οι απαιτήσεις που αφορούν τη χρηματοοικονομική 
επάρκεια των υποψηφίων. 
Ο κος Παπουτσάς και  η κα Ανδρονίκου  συμφώνησαν με την άποψη του  Πρόεδρου και η 
κα Πάουλα με την άποψη του Λιμενάρχη κου Κτενά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Το από 04/02/2021 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού. 
3. Την εκ νέου δημοσίευση της προκήρυξης με ΑΔΑΜ20PROC007953108. 
4. Την απόφαση Δ.Σ. 114/2020 που εγκρίθηκε η 2η παράταση της ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών (ΑΔΑ: Ψ58ΔΟΡ0Ρ-ΓΤΞ).Την απόφαση Δ.Σ. 135/2020 με θέμα: 
Περί της έγκρισης του 1ου πρακτικού του διαγωνισμού «Αναβάθμιση συστήματος 

προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου.(6Χ7ΥΟΡ0Ρ-ΚΤ4) 
5. Το από 22/12/2020 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού. 
6. Την απόφαση Δ.Σ. 114/2020 που εγκρίθηκε η 2η παράταση της ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών (ΑΔΑ: Ψ58ΔΟΡ0Ρ-ΓΤΞ). 
7. Την απόφαση Δ.Σ. 90/2020 που εγκρίθηκε η 1η παράταση της ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών (ΑΔΑ: 6Ν6ΚΟΡ0Ρ-7ΧΠ). 
8. Την απόφαση Δ.Σ. 77/2020 που εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης (ΑΔΑ: 

6ΔΩ9ΟΡ0Ρ-ΙΘΨ). 
9. Το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης της προμήθειας20PROC007332389. 
10. Την με αρ. πρωτ. 2666/02-09-2020 διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ.  
11. Την με αρ. πρωτ. Α.Π. 2367/4-8-2020 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Περ. Νοτ. Αιγαίου 
12. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 06/2020,  με την οποία είχαν εγκριθεί για δεύτερη φορά οι 

όροι  του διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων 
λιμένα Μυκόνου». 

13. Την με αρ. πρωτ. 346/11-02-2020 έγκρισητης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της 
Π.Ν.Α.  

14. Την τροποποιημένη μελέτη για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων 
λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 5021497. 
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15. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 63/2019,  με την οποία είχαν εγκριθεί οι όροι  του 
διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα 
Μυκόνου». 

16. Την ΑΑΥ152/07-09-2020 με ΑΔΑ: Ψ5Τ1ΟΡ0Ρ-Ξ0Χ& ΑΔΑΜ: 20REQ007275433 
17. Την ΑΑΥ151/07-09-2020 με ΑΔΑ: 6Φ90ΟΡ0Ρ-8ΘΑ & ΑΔΑΜ: 20REQ007275440 
18. Την μελέτη με ΑΔΑΜ: 20REQ007268820. 
19. Την με αρ. πρωτ. 2478/12.07.2019 επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής. 
20. Την απόφαση Δ.Σ 56/2019 με θέμα: Περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων της 

διαβούλευσης της συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας: «Αναβάθμιση συστήματος 
προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 5021497.(ΑΔΑ: 6ΕΥΞΟΡ0Ρ-ΥΩΡ) 

21. Την με αρ. πρωτ.179/25-04-2019 επιστολή της κας Σοφιαδέλης Δανάης. 
22. Τις επιστολές που έλαβε το Δ.Λ.Τ.Μ. από την δημόσια διαβούλευση. 
23. Την απόφαση Δ.Σ 102/2017 με θέμα: Περί της εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο του έργου 
«Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου».(ΑΔΑ: 64ΥΡΟΡ0Ρ-
ΑΤΕ) 

24. Την απόφαση Δ.Σ 77/2017 με θέμα:Περί της επικαιροποίησης της απόφασης Δ.Σ με 
αρ. 149/2015 για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση 
ΣυστήματοςΠροσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου».(ΑΔΑ: Ω552ΟΡ0Ρ-Α0Ρ) 

25. Το με αρ.πρωτ.3122.1-τ50/39224/17 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
26. Την απόφαση Δ.Σ 149/2015 με θέμα: Περί της παραλαβής της μελέτης «Αναβάθμιση 

Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου».(ΑΔΑ: ΩΡ0ΒΟΡ0Ρ-Ε31) 
27. Την απόφαση  77/2014 Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 

28. Την από 22-04-2015 σύμβαση μεταξύ της κας Σοφιαδέλη και του Δ.Λ.Τ.Μ. (ΑΔΑΜ: 
15SYMV002729499) 

29. Την από 26/11/2015, θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, 
μελέτη με θέμα «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». 

30. Το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 
1 του ν. 4257/2014. 

31. 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. 

32. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
33. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
34. 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». 

35. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

36. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
37. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 

234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 
38. Τα άρθρα 158 & 160 του ν. 3463/2006. 
39. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
42. 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». 

43. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2020. 
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44. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 
2021. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Εγκρίνει το από 04/02/2021 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού. 
 
Β) Απορρίπτει το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών διότι κανένας από τους 
συμμετέχοντες δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, ως εκ τούτου οι 
προσφορές τους ήταν μη κανονικές. 
 
Γ) Ανακηρύσσει  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού άγονο,  και ματαιώνει αυτόν.   
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες . 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
με αντίθετη άποψη αυτή των μελών του ΔΣ  

κου Κτενά και κας Πάουλα Ειρήνης  
 

Α) Προτείνει την επανεξέταση του προϋπολογισμού της προμήθειας από την Τ.Υ του 
Δ.Λ.Τ.Μ. σε συνεργασία με τη μελετήτρια, κα Σοφιαδέλη, προκειμένου να εξετασθεί η 
αύξηση χρηματοδότησης από το ΕΠ Νοτ. Αιγαίου, (με αρνητικούς τον Λιμενάρχη και την κα 
Πάουλα). 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 05/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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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