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

Αριθ. Απόφασης : 27/2021 
Ημέρ. Απόφασης : 25/05/2021 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 03/2021 από 25/05/2021. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 25η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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. 03/21-05-2021 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 14ο 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 1Ο : Περί της Έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 
          
       Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
Βαρδαλάχο για να εισηγηθεί το θέμα ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για την 04ΠΥ/2021 μελέτη 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 ενημέρωσε το Σώμα για τα κάτωθι: 
Η μελέτη αυτή αφορά την  παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με 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, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, 
περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά 
συμβάντων στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή 
τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο 
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Ασφάλειας Λιμένων (ΣΑΛ) ή Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. Η ανωτέρω 
εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  Η μελέτη και η διακήρυξη 
συντάχτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 547.796,28€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (24%). 
Η ανάγκη του Δ.Λ.Τ.Μ., βάσει της κείμενης νομοθεσίας (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 είναι επιτακτική. Ταυτόχρονα το ίδιο δεν διαθέτει, ούτε τον 
κατάλληλο αριθμό υπαλλήλων, ούτε υπαλλήλους με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή την κατάλληλη 
εκπαίδευση. 
Επίσης είναι μεγάλη και άμεση ανάγκη, για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των εργατοωρών από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η συγκεκριμένη περίοδος αντιστοιχεί σε περίπου 27.391 εργατοώρες, 
βάσει του προγράμματος της Κρουαζιέρας 2021-2022, καθώς και των πλοίων της ακτοπλοΐας που 
εμπίπτουν στον κώδικα ISPS και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ και οι οποίες αναλύονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
Η καθυστέρηση εφαρμογής της φύλαξης των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων θα επιφέρει 
μεγάλες κυρώσεις για το Δ.Λ.Τ.Μ. οι οποίες ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία μέχρι και την 
αναστολή λειτουργίας των λιμένων της Μυκόνου, με όποιο δυσβάστακτο αποτέλεσμα έχει αυτό στο 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με Κ.Α. 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων 
ασφάλειας Λιμένων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021-2022.  
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
μόνο βάσει  της τιμής  και σύμφωνα με 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. 
Ο Πρόεδρος πρότεινε όπως Α) γίνει δεκτό το σύνολο της διακήρυξης μιας και η πρόθεση του 
Δ.Λ.Τ.Μ. είναι η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας βάσει του κώδικα ISPS και της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2005/65/ΕΚ,  Β) εγκριθεί η διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με 
κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  της 
τιμής  και σύμφωνα με 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, για την ως άνω  παροχή 
υπηρεσίας Γ) γίνουν δεκτοί οι όροι όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του 
έργου, Δ) εγκριθεί η δαπάνη ποσού €547.796,28 συμπ. του Φ.Π.Α. από την εγγεγραμμένη πίστωση 
του Κ.Α 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων» προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021-2022.  
 
Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την εισήγηση του Βαρδαλάχου Νικόλαου-Χρυσοβαλάντη. 
3. Την 04ΠΥ/2021 μελέτη-διακήρυξη του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλειας 

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

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

ΩΔΞ6ΟΡ0Ρ-84Σ & ΑΔΑΜ: 21REQ008653379. 
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών του. 
8. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06) και των τροποποιήσεών του. 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεών του. 
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10. 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. 

11. 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. 

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

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

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

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

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

19. 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».  

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

έτους 2021. 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει στο σύνολο της, την μελέτη 04ΠΥ/2021 μιας και η πρόθεση του Δ.Λ.Τ.Μ. είναι η 
τήρηση των κανονισμών ασφαλείας βάσει του κώδικα ISPS και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2005/65/ΕΚ 
 
Β)Εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ως άνω παροχή 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού. 
 
Γ) Εγκρίνει τους όρους όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του έργου.  
 
Δ)Εγκρίνει την δαπάνη ποσού €547.796,28 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α.Ε. 
00.6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021 και 2022. 
 
Ε]Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές της 
νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 27/2021 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Πάουλα Ειρήνη 
4. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 
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