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

Αριθ. Απόφασης : 21/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 24/02/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 04/2022 από 24/02/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 24η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 04/23-02-2022 
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 Θεοχάρης 
6. Κουσαθανάς Κων/νος                                   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  
ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος ΜΕΛΟΣ 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. 
Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης για την εισήγηση του θέματος. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα 
βρίσκεται σε απαρτία, αναφέρθηκε στον λόγο της έκτακτης αυτής συνεδρίασης όπου 
είναι η κατεπείγουσα ανάγκη, για την προμήθεια παροχικού καλωδίου προκειμένου 
να αποκατασταθεί η βλάβη ηλεκτροδότησης στον Νέου Λιμένα. Την Παρασκευή 11-
02-2022 διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης του Νέου Λιμένα Μυκόνου μετά 
από ρήξη της ασφάλειας στην κεντρική παροχή. Μετά από αλλεπάλληλες μετρήσεις 
(Megger – Μόνωση Καλωδίου ΜΩ) σε τρία διαφορετικά σημεία του καλωδίου 
διαπιστώθηκε ότι ο ένας πόλος του καλωδίου ήταν ολοσχερώς κατεστραμμένος σε 
σημείο που δεν μπορούσε να επισκευασθεί διότι ήταν καλυμμένο με χώμα και 
μπετόν, στο τμήμα του χώρου στάθμευσης από την είσοδο του λιμένα μέχρι την 
γέφυρα του εμπορικού τμήματος. Ο δεύτερος πόλος διακόπηκε 15/02/2022, οπότε το 
καλώδιο από 3 πόλους πλέον του ουδετέρου, λειτουργεί μόνο ο ένας και είναι 
αμφίβολη η διάρκεια λειτουργίας του.  

Το Σώμα ενέκρινε το έκτακτο και την νομιμότητα αυτής της έκτακτης συνεδρίασης. 
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ΘΕΜΑ 1ο: Περί της εγκρίσεως του Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα με Απευθείας 
Ανάθεση, λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού  31.851,00€ πλέον ΦΠΑ. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2022 

 
Ο Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα την τεχνική περιγραφή-μελέτη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας για την Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα και την απόφαση 
Δ.Σ 20/2022 με την οποία εγκρίνανε την ανάθεση της σύμβασης για την Προμήθεια 
παροχικού καλωδίου Νέου 
Λιμένα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμ
φωνα με το άρθρο 269 περ. δ και 269Α  του Ν. 4412/2016. 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω ο κος Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 
παρουσίασε στο Σώμα το από 23/02/2022 Πρακτικό της επιτροπής που αναλυτικά 
αναφέρει: 
 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ    Μύκονος 18/02/2022 
         

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, σήμερα στις 18 του 
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 
συνήλθε η Επιτροπή διαπραγμάτευσης, που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με την αριθμ. 
20/2022 απόφασή του, με την οποία ενέκρινε, επίσης, την «Προμήθεια παροχικού 
καλωδίου Νέου Λιμένα», προεκτιμώμενης αμοιβής 39.495,24€ ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 269 περ. δ και 269Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  
 
Η Επιτροπή διαπραγμάτευσης συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν  σύμφωνα με την με α.π. οικ.422/17-02-2022 πρόσκληση  του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου προς τις εξής εταιρίες: 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε. 
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ζ & Ι ΕΠΕ 
3. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1. Πρόεδρος 
Βαρδαλάχος Νικόλαος 

Χρυσοβαλάντης,  

 

 

2. Μέλος Ζουγανέλη Χαραλαμπία  
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3. Μέλος Κωτούλα Μαρία  

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 20/2022 απόφαση του Δ.Σ. και  την ως 
άνω Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας παροχικού καλωδίου Νέου 
Λιμένα», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία, παρατηρεί τα εξής: 

 
Η εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.» υπέβαλλε 
ηλεκτρονικά, στις 18/02/2022, φάκελο προσφοράς συμμετοχής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης, σε συνέχεια της α.π. οικ.422/17-02-2022 πρόσκλησης του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της προσφοράς, ο οποίος 
εμπεριείχε κάποια από τα ζητούμενα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά. Ο κος 
«ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ» υπέβαλλε ηλεκτρονικά, στις 18/02/2022, φάκελο προσφοράς 
συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σε συνέχεια της α.π. οικ.422/17-02-2022 
πρόσκλησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 
της προσφοράς, ο οποίος εμπεριείχε κάποια από τα ζητούμενα δικαιολογητικά και την 
οικονομική προσφορά.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις και από τους δυο συμμετέχοντες αναφορικά με 
τα δικαιολογητικά και η συνεδρίαση διακόπηκε.   
 
Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 23/02/2022. 
 
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών προέκυψε ότι αυτά ήταν πλήρη. Η 
οικονομική προσφορά, που προσέφερε η εταιρία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΜΥΚΟΝΟΥ Ο.Ε.», ήταν ύψους 39.032,73 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η 
προσφορά αφορά την προμήθεια σκληρού καλωδίου. 
Η οικονομική προσφορά, που προσέφερε του κου «ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ», ήταν ύψους 
39.495,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η προσφορά αφορά την προμήθεια 
εύκαμπτου καλωδίου class 5.  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά στην τεχνική 
περιγραφή ότι θα προτιμηθεί εύκαμπτο καλώδιο class 5 από τα υπόλοιπα για να είναι 
ευκολότερη η εγκατάστασή και η σύνδεσή του, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Δ.Λ.Τ.Μ. να κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον κο «ΣΟΦΙΑΝΟ ΒΛΑΣΙΟ» με 
οικονομική προσφορά ύψους 31.851,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 7.644,24 ευρώ ήτοι 39.495,24 
ευρώ. 

 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε πέντε (5) πρωτότυπα. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Βαρδαλάχος Νικόλαος Χρυσοβαλάντης, Πρόεδρος 

Ζουγανέλη Χαραλαμπία,  Μέλος 

Κωτούλα Μαρία, Μέλος» 

 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου. 
2. Τον λόγο της έκτακτης αυτής συνεδρίασης και την κατεπείγουσα ανάγκη 

αυτής της προμήθειας. 
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3. Το από 23/02/2022 Πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
4. Την απόφαση Δ.Σ 20/2022 με ΑΔΑ 99ΛΔΟΡ0Ρ-390 με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη, η ανάθεση της σύμβασης για την Προμήθεια παροχικού καλωδίου 
Νέου Λιμένα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα  με το άρθρο 269 περ.δ’ και 269 Α  του Ν. 4412/2016 
και ορίστηκε η επιτροπή διαπραγμάτευσης.  

5. Την 02_ΤΠΠ_ 22REQ010068708 μελέτη  και τους όρους διαπραγμάτευσης, 
όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 

6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 108/2022 για την διάθεση της 
πίστωσης με ΑΔΑ: 6ΗΚ5ΟΡ0Ρ-ΕΚ0 και ΑΔΑΜ: 22REQ010070299. 

7. Την δέσμευση του Δ.Σ να προβλέψει και να εγγράψει στην πρώτη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 20-6662.0003 “Προμήθεια 
λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”, το υπολειπόμενο ποσό της ανάθεσης . 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 269 και 269 Α  
9. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του 

Ν.3463/2006, τις διατάξεις των Αρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/16, όπως αυτά 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
12. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
13. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως 

και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
14. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις”. 

15. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

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

17. Τον  Ν. 3852/7-6-2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  

18. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.  
19. 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». 

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

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

Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
23. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 

οικονομικού έτους 2021. 
24. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Μυκόνου οικονομικού έτους 2022. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Α) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και την νομιμότητα αυτής της συνεδρίασης. 
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Β) Εγκρίνει το από 23/02/2022 Πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης. 
 
Γ) Κηρύσσει ανάδοχο, βάσει της 02_ΤΠΠ_ 22REQ010068708 μελέτη  και τους όρους 
διαπραγμάτευσης, τον κ. ΣΟΦΙΑΝΟ ΒΛΑΣΙΟ, με Α.Φ.Μ. 044333848 και οικονομική 
προσφορά ύψους 31.851,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 7.644,24 ευρώ ήτοι 39.495,24 ευρώ, 
καλύπτοντας πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. Η προμήθεια θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους εις βάρος του Κ.Α. 20-6662.0003 “Προμήθεια 
λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”(CPV: 31681410-0) για το οικονομικό έτος 2022.  
Τη διάθεση της συγκεκριμένης πίστωσης  το Δ.Σ. έχει δεσμευτεί, με την απόφαση Δ.Σ 
20/2022, να προβλέψει και να εγγράψει στην πρώτη αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού. 
 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις 
δικές του νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 21/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Κουσαθανάς Θεοχάρης 
5. Παπουτσάς Δαμιανός 
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