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

Αριθ. Απόφασης : 173/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 27/12/2022 

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

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 25/2022 από 27/12/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022 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. 25/23-12-2022 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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μονογυιού Άννα 
2. Κουσαθανάς Κων/νος 
3. Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 

ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ 
ΜΕΛΟΣ  

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ., ο κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-

Χρυσοβαλάντης για την τήρηση των πρακτικών και την εισήγηση των θεμάτων. 

 
Θέμα 4Ο: Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών 
Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, μέσω του άρθρου 32 περ. γ της 
παρ.2 του Ν. 4412/2016». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2022 
          
        Ο Πρόεδρος κατά την έναρξη του θέματος ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να αποδεχθούν την 
διόρθωση του θέματος και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του Αρ. 32 του Βιβλίου Ι με το 
αντίστοιχο Αρ. 269 του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ.  
Στη συνέχεια  θύμισε στο Σώμα την απόφαση Δ.Σ. 87/2021 (ΑΔΑ: 9718ΟΡ0Ρ-ΞΟΓ) (ΑΔΑΜ: 
21AWRD009107552) με θέμα: "Περί της Έγκρισης του 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Παροχή 
Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου Δήλου», με την οποία 
κηρύξαμε ανάδοχο, βάσει της 04ΠΥ/2021 Διακήρυξης, την εταιρεία ICTS ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Με την από 30-12-
2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 21SYMV009876482) συμφωνήσαμε την παροχή υπηρεσίας από την Ανάδοχο 
για διάστημα του ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού αριθμού των ετήσιων ωρών 
εργασίας που έχουν προϋπολογισθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σύμφωνα με την 
Διακήρυξη, και ξεκίνησε μετά τις 10/02/2022, καθώς και από την έκδοση της σχετικής άδειας για τη 
διενέργεια παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από το Λιμεναρχείο Μυκόνου. 
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Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη διαβάζοντας την εισήγηση του κ. Βαρδαλάχου Νικόλαου 
Χρυσοβαλάντη Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - ΑΥΑΛΕ για το σχετικό θέμα, η οποία αναλυτικά 
αναφέρει: 
 
ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών 
Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, μέσω του άρθρου 269Α του 
Ν. 4412/2016». 
Σχετ: α) Τις διατάξεις των Αρ. 269Α και 320Α του N.4412/2016. 
 
Αξιότιμε κ Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ., 
Για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου έχει αναθέσει, μετά 
από δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό,  την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, 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. 
Η φύλαξη καθορισμένων περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης, εντός των λιμένων 
και των λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου γίνεται από ένστολο προσωπικό, 
σύμφωνα με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ.Α. 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), το Ν. 3622/2007 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας Σ.Α.Λ. και Σ.Α.Λ.Ε., όπως τροποποιημένα 
ισχύουν.  
Η φύλαξη των χώρων και η έρευνα επιβατών, αποσκευών και οχημάτων πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας 
των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και 
κατάλληλο εξοπλισμό. 
Στο πλαίσιο της από 30/12/2021 τρέχουσας σύμβασης (έναρξη 10/02/2022 με διάρκεια ενός έτους ή μέχρι 
εξαντλήσεως του συνολικού αριθμού των ετήσιων ωρών εργασίας), προβλέφθηκαν 27391 Εργατοώρες. 
Η πρόβλεψη αυτή βασίστηκε στα δεδομένα του 2019, καθώς έγινε εκτίμηση ότι η τουριστική περίοδος του 2022 
θα αποτελούσε μια μεταβατική περίοδο από την προ covid στη μετά εμβολίων εποχή. Επομένως, λήφθηκαν 
υπόψη τα δεδομένα του 2019, καθώς το έτος αυτό σημειώθηκε, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία,  ο 
μεγαλύτερος αριθμός αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. 
Επίσης, κατά την ανωτέρω εκτίμηση, λήφθηκε υπόψη και η κατάσταση λόγω των περιορισμών της covid-19, οι 
οποίοι ίσχυαν στη φάση προκήρυξης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της τουριστικής περιόδου 
2021, κατά την οποία ίσχυαν τα απαγορευτικά μέτρα.  
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τουριστικής περιόδου 2022, οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων υπερέβησαν 
ακόμα και τις ευοίωνες εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα οι 
προβλεπόμενες Εργατοώρες των Υπηρεσιών Ασφάλειας.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

• ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 755.127,45ευρώ, για την ανάδειξη νέου αναδόχου είναι 
ήδη στην διαδικασία της αξιολόγησης και   αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 04/2023 

• δεν υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών  

• οι αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων θα συνεχιστούν, ΄σύμφωνα με το πρόγραμμα, έως τον 
12/2022 

• η ανάγκη για τήρηση των μέτρων ασφάλειας είναι επιτακτική 
 
Για αυτό τον λόγο κρίνεται αναγκαίο σε απόλυτα σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, ώστε οι λιμένες να 
είναι καλυμμένοι, για λόγους ασφαλείας,  έως την υπογραφή της νέας σύμβασης, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 269 περ. δ’ και 269 Α  του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα: 
Σύμφωνα με την περ. δ του  άρθρου 269 του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147) ορίζεται ότι: «Οι 
αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
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προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (…) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με 
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την 
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 
 Περαιτέρω Σύμφωνα  με το Άρθρο 269Α του Ν. 4412/16 όπως ισχύει  
«Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 79 παράγραφοι 1 έως 4, 258 παράγραφος 1 και 302 
παράγραφος 1 περίπτωση α΄, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 269: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις γ΄, ε΄, στ΄ και θ΄ της παραγράφου 1, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και 
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες 
και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1. 
 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης και η 
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση 
γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
συναλλαγής» και Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»  
 

Εισηγούμεθα 
προς το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας 
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, μέσω του άρθρου 
269Α του Ν. 4412/2016 με τους όρους της Προκήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011627824, που βρίσκεται στο 
στάδιο της αξιολόγησης.   

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά όπου όλοι συμφώνησα 

εκτός τον Λιμενάρχη που δήλωσε παρών. 

Η ανωτέρω παροχή  θα βαρύνει τον Κ.Α 00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων» 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Τη διάθεση της συγκεκριμένης πίστωσης το ΔΣ δεσμεύεται να 
προβλέψει και να εγγράψει στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Tην εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Λ.Τ.Μ. 
2. Την εισήγηση του Βαρδαλάχου Νικόλαου-Χρυσοβαλάντη. 
3. Το Αρ. 32 του Βιβλίου Ι με το αντίστοιχο Αρ. 269 του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ.  
4. Την Προκήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC011627824, που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.   
5. Την 06ΠΥ/2022 μελέτη-διακήρυξη του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα «Παροχή  Υπηρεσιών Ασφάλειας 

Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου Δήλου» με ΑΔΑΜ: 21REQ008652066. 
6. Την απόφαση Δ.Σ. 87/2021 (ΑΔΑ: 9718ΟΡ0Ρ-ΞΟΓ) (ΑΔΑΜ: 21AWRD009107552)  
7. Την με αριθμ. 147/2022 απόφασή του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία όρισε την επιτροπή 

διαγωνισμών για το 2023. (9ΞΗΥΟΡ0Ρ-ΕΙ3) 
8. Την με αριθμ. 115/2021 απόφασή του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. με την οποία όρισε την επιτροπή 

διαγωνισμών για το 2022. (67ΘΧΟΡ0Ρ-8Τ7) 
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133). 
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών του. 
11. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (ν.3463/06) και των τροποποιήσεών του. 
12. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεών του. 
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13. 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. 

14. 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. 

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

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

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

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

Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 

22. 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».  

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω του 
κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου-Δήλου, μέσω του άρθρου 269Α του Ν. 4412/2016», με τους 
όρους της Προκήρυξης με ΑΔΑΜ 22PROC011627824, που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.  
 
Β) Δεσμεύεται ότι σε συνέχεια της έγκρισης του Π/Υ 2023 θα προβεί σε αναμόρφωση για την 
επάρκεια του ποσού, η οποία δεν θα υπερβεί το ποσό των 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη που 
προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό 
εξόδων του έτους 2023 και το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. δεσμεύεται ότι θα αναμορφωθεί ο κωδικός εξόδων  
00-6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων ασφάλειας Λιμένων», στην 1η αναμόρφωση του Π/Υ, για να 
επαρκεί η πίστωση. 
 
Γ) Ορίζει την επιτροπή διαπραγμάτευσης, η οποία είναι ίδια με την επιτροπή του διαγωνισμού. 
 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες.   
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 173/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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. Παπουτσάς Δαμιανός 

 

ΑΔΑ: ΕΟΟΠΟΡ0Ρ-ΒΙΜ
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