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

Αριθ. Απόφασης : 123/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 26/10/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια τακτική 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 παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία 

για την τήρηση των πρακτικών. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα 8Ο :  
Περί της εγκρίσεως ή µη αποστολής Σχεδίου Απόφασης προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του 
Ν.4412/2016 (παρ. 9 του άρθρου 73 όπως ισχύει), για τη διαπίστωση επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µε διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ », προς απόδειξη  
της  αξιοπιστίας  της, ως μέλους της ένωσης εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  που 
συμμετέχει στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη σύναψη «Σύμβασης 
Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, 
Παλαιός λιμένας Μυκόνου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (22.163.869,00€) 
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και της εγκρίσεως του 1ου Πρακτικού του εν λόγω 
διαγωνισμού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2022 
     
 Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την με αριθμ. ΑΔΑΜ: 22PROC010592233 διακήρυξη, οι όροι 
της οποίας καταρτίσθηκαν με την με αριθμ. 68/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΕΦΟΡ0Ρ-ΛΛΔ) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη σύναψη «Σύμβασης 
Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, 
Παλαιός λιμένας Μυκόνου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (22.163.869,00€) 
πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, και στη συνέχεια ανέλυσε στο Σώμα το από 01/08/2022 
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πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων 
προσφορών. 
Το Πρακτικό αναλυτικά αναφέρει: 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
         Μύκονος 01/08/2022 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, την 20η του μήνα 
Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η 
Επιτροπή διαγωνισμού, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 90/2022 απόφασή 
του, προκειμένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό με 
τίτλο «Σύμβαση Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη 
Λιμένα Μυκόνου, Παλαιός λιμένας Μυκόνου». 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η οποία ορίσθηκε με αριθμό απόφασης 90/2022 του Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. Μυκόνου: 
• Πρόεδρος επιτροπής, Τσιμπλάκης Μιχαήλ, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, αν. Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή αυτού τον Καστορίνη Αντώνιο, 
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
• Μέλος επιτροπής, Κωτούλα Μαρία ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δ.Λ.Τ.Μ., με αναπληρωτή αυτής το Βαρδαλάχο Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη, ΠΕ Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. 
• Μέλος επιτροπής, Χατζηνάκη Ευαγγελία, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρώτρια αυτής την Ιωαννίδου Άννα, ΠΕ Μηχανικός 
Παραγωγής & Διοίκησης – Μηχανολόγος, επιστημονική συνεργάτιδα Δημάρχου Μυκόνου, 
• Μέλος επιτροπής, Σαλπιγκτή Άννα, Νομικός ΠΕ, επιστημονική συνεργάτιδα Δημάρχου 
Μυκόνου, με αναπληρωτή αυτής τον Μανταφούνη Δημήτριο, ΔΕ Διοικητικός, υπάλληλος 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
• Μέλος επιτροπής, Δερμίση Σοφία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, με αναπληρωτή αυτής τον Ρουμελιώτη Βασίλειο 
 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα Φρούντζου Μάρθα, εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας 
του Δήμου Μυκόνου. 
 
Η ανωτέρω επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ενεργώντας βάσει των όρων του 
διαγωνισμού όπως αναφέρονται αναλυτικά στην 68/2022 Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου Δ.Λ.Τ.Μ. και τη με ΑΔΑΜ 22PROC010592233 Διακήρυξη, κήρυξε στις 11:00 
π.μ. την έναρξη παραλαβής προσφορών, κάλεσε τους επιθυμούντες παρευρισκόμενους να 
καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας να προσκομισθούν οι 
πρωτοκολλημένοι φάκελοι, κατά σειρά επίδοσης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» & «ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 

1349/20-06-2022 
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Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ.Μ. και διαπίστωσε ότι δεν 
υποβλήθηκε καμία άλλη προσφορά.  
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε, με την παρουσία των διαγωνιζόμενων, η αποσφράγιση 
του κυρίως φακέλου προσφοράς και του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά». 

 
Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 

ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» & 
«ΝΟΜΙΚΚ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 

1349/20-06-
2022 

1. Εγγυητική επιστολή 221.639,00 ευρώ 

(αριθμ. 850ILG2211800/15-06-2022  της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.) της INTRAKAT 

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.) της ΝΟΜΙΚΚ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε. 

4. Βεβαίωση διενέργειας αυτοψίας της 

INTRAKAT 

5. Βεβαίωση διενέργειας αυτοψίας της 

ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ι.Κ.Ε. 

 

 
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών, η επιτροπή έλεγξε και διαπίστωσε την 
εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής. Στη συνέχεια, κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΣ της εταιρίας 
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. 
INTRAKAT) διαπιστώθηκε ότι στο ερώτημα «Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;» έχει απαντήσει «ΝΑΙ», και 
εν συνεχεία, περιγράφοντας τη σχετική απάντηση δήλωσε τα εξής:  
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Ακολούθως, στην ερώτηση «Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(‘αυτοκάθαρση’);» έδωσε την απάντηση «ΝΑΙ» περιγράφοντας τα μέτρα ως εξής: 
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Προς επίρρωση των όσων επικαλείται στο ΕΕΕΣ, η επιτροπή ζήτησε, με την με α.π. 
οικ.1464/04-07-2022 επιστολή της, να προσκομιστούν από την εν λόγω εταιρία όλα τα 
αναφερόμενα σχετικά έγγραφα στο ΕΕΕΣ (απόφαση επιτροπής Ανταγωνισμού, σχετική 
απόδειξη εξόφλησης διοικητικού προστίμου, όλα τα έγγραφα της εταιρείας, κλπ), από τα 
οποία προκύπτει η θέσπιση διαδικασιών αυτοκάθαρσης.  

 
Η εταιρία INTRAKAT απέστειλε ταχυδρομικώς τα ζητούμενα έγγραφα στις 11-07-2022, ενώ 
η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου για την αποσφράγισή τους στις 01-08-2022. 
 
Η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ. 8 και 9 
του ν. 4412/2016 : 
«…..8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της 
επόμενης παραγράφου, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του 
σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά 
στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην 
Αρχή.  
9. Για τις ανάγκες των παραγράφων 7 και 8 συνιστάται επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ως άνω 
επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού η οποία 
εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες 
οργάνωσης και λειτουργίας της. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού….» 
 
Εισηγείται προς το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. να λάβει απόφαση περί: Της έγκρισης αποστολής του 
Σχεδίου Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ., συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα από τον 
οικονομικό φορέα έγγραφα για τη διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής επί της επάρκειας ή 
μη των επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα τα οποία υπογράφονται όπως 
παρακάτω και διατίθεται για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ενώ ένα αναρτάται στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 

 
Μύκονος, 01-08-2022 
 
 Η Επιτροπή : 

1. Τσιμπλάκης Μιχαήλ        

2. Κωτούλα Μαρία  

3. Χατζηνάκη Ευαγγελία  

4. Σαλπιγκτή Άννα  

5. Δερμίση Σοφία  

 
 
Στη συνέχεια, ο Προέδρος πρότεινε την αποστολή Σχεδίου Απόφασης του Δ.Σ. του 
Δ.Λ.Τ.Μ., προς    τη ∆ιυπουργική Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για τη 
διατύπωση της γνώµης της, επί της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων του 
ελεγχόµενου Οικονοµικού Φορέα, συνοδευόµενο από τα υποβληθέντα έγγραφα του 
Οικονομικού Φορέα. 
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Επίσης, πρότεινε το χαρακτηρισμό τους ως επαρκή, των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων 
της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ»  προς απόδειξη της αξιοπιστίας της.  
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του κ. Προέδρου. 
2. Τη με αριθμ. 68/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΕΦΟΡ0Ρ-ΛΛΔ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δ. Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 
3. Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 22PROC010592233 
4. Τη με αριθμ. 90/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία όρισε την 

επιτροπή δημοπράτησης (ΑΔΑ: Ψ0ΕΦΟΡ0Ρ-ΖΛ3) 
5. Το από 01/08/2022 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τον 

έλεγχο των υποβληθέντων προσφορών 
6. Το ΕΕΕΣ  της εταιρείας µε τον δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», και  η οποία αποτελεί μία εκ των 

δύο μελών της συμμετέχουσας στον ως άνω διαγωνισμό  ένωσης εταιρειών  με τον 
τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ» και, συγκεκριμένα, την Ενότητα Γ του 
Μέρους ΙΙΙ «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα» και ειδικότερα το ερώτημα «Έχει συνάψει ο 
Οικονομικός Φορέας συμφωνίες με άλλους  οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού», όπως και το ερώτημα «Εάν Ναι, έχει λάβει ο 
οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν» 

7. Την υπ’ αρ. 642/10.3.2017 απόφαση  της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου στην εταιρεία µε τον δ.τ. «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» 

8. Το άρθρο 73 και ειδικότερα τις παραγράφους 7, 8 και 9 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, 
επιπροσθέτως δε σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4782/ 2021, το οποίο έχει ως έναρξη 
ισχύος την 1-6-2021, όπου αναγράφονται: 

7. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 
1 και στην παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να 
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας 
με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 
παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 
στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
8. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την παρ. 7, εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 9, η οποία 
εκδίδεται εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή, συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη 
διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την παρ. 7 και χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη της επιτροπής της παρ. 9 
9. Για τις ανάγκες των παρ. 7 και 8, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
συγκροτείται επιτροπή, τριετούς θητείας, που απαρτίζεται από: 
α) έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΑΑΔΗΣΥ, που εκτελεί χρέη Προέδρου,  
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β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές τους. Η θητεία των 
μελών της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου είναι τριετής. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η διαδικασία αποστολής προς την επιτροπή του πρώτου 
εδαφίου του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής για γνωμοδότηση, οι προϋποθέσεις 
εξέτασης και επανεξέτασης επανορθωτικών μέτρων που ελήφθησαν και για τα οποία έχει ήδη 
εκδώσει γνώμη η επιτροπή, ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιτροπής, 
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 8.». 
 

9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο τα αποδεικτικά 
στοιχεία λήψης των επανορθωτικών µέτρων που έχει λάβει η εταιρεία µε τον δ.τ. 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», για την απόδειξη της αξιοπιστίας της, σύμφωνα με τα οποία 
τεκμαίρεται ότι η εν λόγω εταιρία: 
α) έχει προβεί στην πλήρη εξόφληση του διοικητικού προστίμου που της 
επιβλήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 642/10.3.2017 Απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, σύμφωνα με την με αριθμ. 69876/17-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
β) έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο και έχει 
λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο 
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νοµοθεσίας 
περί ανταγωνισµού. 

10. Την µε Αριθµ. 49341/19.5.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 385/ 
Υ.Ο.∆.∆.2020) με θέμα: «Συγκρότηση και ορισµός µελών γνωµοδοτικής επιτροπής επί 
της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων οικονοµικών φορέων προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας τους». 

11. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα ανωτέρω,  το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. , υπό την ιδιότητα του 
ως Αναθέτων Φορέας, οφείλει να αποστείλει στην ως άνω Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Σχέδιο Απόφασης, συνοδευόμενο από τα υποβληθέντα έγγραφα του οικονομικού 
φορέα, για τη διατύπωση της γνώµης της επί της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 
µέτρων του ελεγχόµενου οικονοµικού φορέα. 

12. Το ότι η απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.  για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των 
επανορθωτικών µέτρων θα εκδοθεί µετά τη γνωµοδότηση της ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής του αρ, 73 παρ. 9 του ν. 4412/2016. 

13. Τις διατάξεις του ν.4504/2017. 
14. Την με αριθμ. πρωτ. 8321.2/05/12/15-03-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.  
15. Την διάταξη του Ν.2971/2001 άρθρο 24 και Ν.3153/2003 άρθρο 34 και τις 

τροποποιήσεις αυτού. 
16. Την με αριθμό  118/99 απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που 

εξομοιώνονται με ζώνες λιμένων» η οποία εγκρίθηκε με το με αριθμ.πρωτ. 4943/20-5-
99 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η 8216.04/04/12/03-05-2012 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012.  

17. Την με αριθμό 27321/10941 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
(Τεύχος Αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, ΦΕΚ 502/2009) 
καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Παλαιού λιμένα Μυκόνου. 

18. Την με αριθμ. πρωτ. 10201/3-9-1998 Απόφασης Έγκρισης της με αριθμ. 366/5-8-98 
απόφασης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κυκλάδων που αφορά καθορισμό χώρων του Ν. 
Κυκλάδων σε εξομοιώνονται με Χερσαίες ζώνες λιμένων. 

19. Την με αριθμ. πρωτ. 4943/20-5-99 Απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της με 
αριθμ. 118/99 Απόφαση του Λ.Τ. Κυκλάδων «Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται 
με ζώνες λιμένων». 

20. Την με αρ.πρωτ. 8216.04/04/12/03-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ΔΛΥ (ΦΕΚ Αναγκ/κών Απαλ/σεων και 
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Πολεοδομικών Θεμάτων 152/3-05-2012) «Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) κανονιστικού χαρακτήρα των 
συνεδριάσεων αριθμ 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012»  

21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

22. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
23. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016. 
24. 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. 

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

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

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

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
29. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2022. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Α) Εγκρίνει το από 01/08/2022 Πρακτικό 1 για  τη σύναψη «Σύμβασης Παραχώρησης 
ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, Παλαιός 
λιμένας Μυκόνου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (22.163.869,00€) πλέον 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
Β) Εγκρίνει την αποστολή Σχεδίου Απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ., προς    τη 
∆ιυπουργική Επιτροπή του αρ. 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, για τη διατύπωση της γνώµης 
της, επί της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων του ελεγχόµενου Οικονοµικού 
Φορέα, συνοδευόµενο από τα υποβληθέντα έγγραφα του Οικονομικού Φορέα. 
Γ) Τη διαπίστωση  εκ μέρους του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. και το χαρακτηρισμό τους ως επαρκή, 
των ληφθέντων επανορθωτικών µέτρων της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» µε τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ»  προς 
απόδειξη της αξιοπιστίας της,   ως μέλους της  ένωσης εταιρειών  με τον τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ- 
ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ» για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο «Σύμβαση Παραχώρησης 
ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, Παλαιός 
λιμένας Μυκόνου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (22.163.869,00€) πλέον 
αναλογούντος ΦΠΑ, αφού ο εν λόγω οικονομικός φορέας µε τον διακριτικό τίτλο 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ» :  
 

α) έχει εξοφλήσει πλήρως το διοικητικό πρόστιµο που του επιβλήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 642/10.3.2017  
Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

β) έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο και έχει λάβει 
συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για 
την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 
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Δ)Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 123/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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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