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

Αριθ. Απόφασης : 106/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 03/08/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτικής Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2022 από 03/08/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 03η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Τετάρτη 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. 17/29-07-2022 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. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5ο ΘΕΜΑ: Περί της εγκρίσεως πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση εξιδεικευμένης 
πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2022 
  

Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα ότι από 19/07/2018 ο Πρόεδρος αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
    Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
   Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Προέδρου, προηγείται 
απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν 
εξειδίκευσης. 
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   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την τεχνική περιγραφή που ετοίμασε η 
Τεχνική Υπηρεσία του  Δ.Λ.Τ.Μ., η οποία αναφέρει τα εξής: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Εργασίες διάτρησης οπών και τοποθέτησης αγκυρίων λιμένων Μυκόνου, με Απ’ 
Ευθείας Ανάθεση». 
 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις των  άρθρων  328 του Ν. 4412/2016 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) και Αρ. 22 του 4441/2016 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006. 
6) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ άνευ 
Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 

7) Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και τη σχετική πίστωση, 
με Κ.Α.Ε. 00-6117.0001 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου» (CPV:50246000-1).  

8) Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη σχετική υπηρεσία, δεδομένου 
ότι για την ασφάλεια πρόσδεσης των σκαφών στον παλαιό και νέο λιμένα απαιτείται η διάτρηση 
και τοποθέτηση νέων εξαρτημάτων πρόσδεσης. 

 
Το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για τη διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης πρόσδεσης σκαφών 
στον παλαιό και νέο λιμένα Μυκόνου, κρίνει σκόπιμο να προχωρήσει σε εργασίες 
τοποθέτησης νέων εξαρτημάτων πρόσδεσης, μετά από την απαιτούμενη διάτρηση σε 
συγκεκριμένα σημεία.    
 

Περιγραφή Εργασίας Τεμ. Κόστος 
Συνολική 
Δαπάνη 

Διάτρηση 2 οπών και τοποθέτηση 
ενός αγκύριου στον παλαιό λιμένα  25 70,00€ 1.750,00€  

Οριζόντια διάτρηση 2 οπών και 
τοποθέτηση ενός αγκύριου στο νέο 
λιμένα, με χρήση πλατφόρμας 

 
15 

90,00€ 1.350,00€  

Κόστος μεταφοράς - διαμονής    
1 1.000,00€ 1.000,00€ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.100,00 € 

ΦΠΑ 24% 984,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.084,00 € 
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Οι εργασίες περιλαμβάνουν τα υλικά συγκόλλησης (ρητινοειδές μείγμα κατάλληλο για 
αυτήν την χρήση).  

 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία, η οποία δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω, αλλά κρίνεται 
αναγκαία για την ολοκλήρωση των παρεχομένων υπηρεσιών θα αποτελεί συμβατική 
υποχρέωσή του Αναδόχου. 
 
H συγκεκριμένη υπηρεσία θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες του αναδόχου και τα 
έξοδα στη Μύκονο. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό παροχή υπηρεσιών ανέρχεται 
ενδεικτικά σε €4.100,00 συν ΦΠΑ 24%  €984,00 ήτοι συνολικά  €5.084,00 

συμπεριλαμβανομένης των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των υπαλλήλων του 
αναδόχου και του εξοπλισμού τους στις εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου ή σε όποιο άλλο 
μέρος οι συνθήκες εργασίας το επιβάλουν. 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2022, Κ.Α.Ε. 00-
6117.0001 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
ελεύθερου». 
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Tην παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του 

άρθρου 14 του Ν.4625/19. 
3. Την 16ΤΠΠΥ/2022 εισήγηση-τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του 

Δ.Λ.Τ.Μ. με ΑΔΑΜ: 22REQ011010864. 
4. Την με αρ. 10 Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 18200/13-03-2020 – 

ΑΔΑ 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ) με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 
10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του» 

5. Τις «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας 
για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-
CoV-2» του Υπ. Υγείας (α.π. Δ1α/Γ.Π. 47850/6-08-2020) 

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

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
8. 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». 

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

10. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
11. Την με αρ. πρωτ. Υπ. Οικ. 2/99070/0026/23-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα : «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 
12. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

διατάξεων». 
13. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-ota/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
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14. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 
Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

15. 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».  

16. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού 
έτους 2022. 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κάτωθι δαπάνης και διαθέτει την σχετική πίστωση που 
είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 2022 του Δ.Λ.Τ.Μ. ως κάτωθι: 

Για το έτος 2022 
 

01 00-6117.0001 
«Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου». 5.084,00€ 

 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τις δικές 
της ενέργειες. 
 
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 106/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Δακτυλίδη Καλλιόπη 
2. Κτενάς Μιχαήλ 
3. Κουσαθανάς Κων/νος 
4. Παπουτσάς Δαμιανός 
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