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

Αριθ. Απόφασης : 20/2022 
Ημέρ. Απόφασης : 17/02/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 03/2022 από 17/02/2022. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 03/16-02-2022 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 
προχθές, 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. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: Περί της εγκρίσεως ή μη της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 269 περ.δ’ και 269 Α  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και 
έγκριση της μελέτης και των όρων διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την 
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προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα με Απευθείας Ανάθεση, 
λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού  31.851,00€ πλέον ΦΠΑ.   
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2022 

 

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την τεχνική περιγραφή-μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας για την Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα και πρότεινε 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 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.»  

Καθώς και  το γεγονός ότι:   

Την Παρασκευή 11-02-2022 διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης του Νέου Λιμένα 
Μυκόνου μετά από ρήξη της ασφάλειας στην κεντρική παροχή. Άμεσα αιτηθήκαμε, 
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γραπτώς, στον ΔΕΔΔΗΕ την διακοπή της ηλεκτροδότησης προκειμένου να ελεγχθεί το 
κεντρικό παροχικό καλώδιο του λιμένα. Μετά από αλλεπάλληλες μετρήσεις (Megger – 
Μόνωση Καλωδίου ΜΩ) σε τρία διαφορετικά σημεία του καλωδίου διαπιστώθηκε ότι το ένας 
πόλος του καλωδίου ήταν ολοσχερώς κατεστραμμένος σε σημείο που δεν μπορούσε να 
επισκευασθεί διότι ήταν καλυμμένος  με χώμα και μπετόν, στο τμήμα του χώρου στάθμευσης 
από την είσοδο του λιμένα μέχρι την γέφυρα του εμπορικού τμήματος. Το μήκος του 
χαλασμένου καλωδίου ξεπερνάει τα 350μ και είναι αδύνατον να αποκατασταθεί με μούφα, 
εφόσον δεν είναι προσβάσιμο, οπότε χρήζει άμεσης αντικατάστασης.  

Ο δεύτερος πόλος διακόπηκε σήμερα, οπότε το καλώδιο από 3 πόλους πλέον του ουδετέρου, 
λειτουργεί μόνο ο ένας και είναι αμφίβολη η διάρκεια λειτουργίας του. Το τμήμα του 
καλωδίου από την γέφυρα μέχρι τον πίνακα της Χαμηλής τάσης είναι εγκατεστημένο από το 
2001, η διατομή του είναι 3Χ150mm2 + 70mm2, μικρότερη από την απαιτούμενη λόγω 
αυξημένων φορτίων από την εγκατάστασή του μέχρι σήμερα και το οποίο ίσα που περνάει 
τον έλεγχο της μόνωσης, άρα ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα 
διακοπής με το υπόλοιπο τμήμα του καλωδίου. 

Τα απολύτως απαραίτητα ηλεκτρικά φορτία του λιμανιού ηλεκτροδοτούνται από 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) όλη την χρονική διάρκεια του προβλήματος, ήδη έχουν 
καταναλωθεί περισσότερα από 1000 λίτρα πετρελαίου κίνησης (ενδεικτικού κόστους 
1760,00€) και μέχρι την αποκατάσταση του καλωδίου είναι πολύ πιθανόν η ποσότητα αυτή 
να τριπλασιαστεί (δηλ. ≈5300,00€).  

Ταυτόχρονα για να μην προκληθεί ζημιά στο Η/Ζ θα πρέπει να όσο χρονικό διάστημα 
διαρκέσει το πρόβλημα να διακόπτεται η λειτουργία του για σύντομα χρονικά διαστήματα 
(1/2 – 1 ώρα) προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή ζημιά λόγω υπερθέρμανσης και κατά 
συνέπεια ολική διακοπή ηλεκτροδότησης του λιμένα. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Ζ (το 
οποίο είναι 21 ετών από την πρώτη χρήση του) η αντικατάστασή του θα στοιχίσει 
περισσότερο από 30.000€ +ΦΠΑ. 

Από όλα τα παραπάνω αναφέρθεντα γίνεται αντιληπτό και είναι απολύτως προφανές ότι το 
Δ.Λ.Τ.Μ. δεν μπορούσε να έχει προνοήσει καταστροφή του κεντρικού παροχικού καλωδίου, 
άλλωστε αυτό δεν συνηθίζεται στις εγκαταστάσεις και το κόστος του δεν είναι επιτρεπτό 
προκειμένου το ΔΛΤΜ να διαθέτει στην αποθήκη του 550μ καλωδίου για να προνοήσει 
τέτοιου είδους βλάβη που μπορεί να συμβεί έστω και μια φορά στα 20 έτη ή και περισσότερα 
έτη.  

Ετσι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κατευθυντήρια οδηγία 24/2020, λόγω της εξαιρετικά 
επείγουσας κατάστασης κάθε αναθέτουσα αρχή/φορέας  μπορεί να συνάπτει δημόσιες 
συμβάσεις χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση «στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα, τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει». 

Για τους λόγους αυτούς  κρίνεται αναγκαίο σε απόλυτα σύντομο χρονικό διάστημα να 
ολοκληρωθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου 3Χ185mm2+95mm2 και ως εκ 
τούτου  παρακαλούμε  

α) για την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση του άρθρου 269 περ. δ και 269Α  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4782/2021 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και  
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β) της 02_ΤΠΠ_ 22REQ010068708 μελέτης  και τους όρους διαπραγμάτευσης, όπως αυτοί 
αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την  «Προμήθεια παροχικού 
καλωδίου Νέου Λιμένα με Απευθείας Ανάθεση, λόγω επείγουσας ανάγκης» προϋπολογισμού  
31.851,00 πλέον ΦΠΑ.  

Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τον  Κ.Α. 20-6662.0003 “Προμήθεια λοιπού 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”(CPV: 31681410-0) για το οικονομικό έτος 2022. Τη διάθεση της 
συγκεκριμένης πίστωσης  το ΔΣ δεσμεύεται να προβλέψει και να εγγράψει στην πρώτη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

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. 
3. Την 02_ΤΠΠ_ 22REQ010068708 μελέτη  και τους όρους διαπραγμάτευσης, όπως αυτοί 

αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 
4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 108/2022 για την διάθεση της πίστωσης με 

ΑΔΑ: 6ΗΚ5ΟΡ0Ρ-ΕΚ0 και ΑΔΑΜ: 22REQ010070299. 
5. 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 . 

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως τα άρθρα 269 και 269 Α  
7. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
8. 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. 

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

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

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 
13. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
14. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 

234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 
15. Τον  Ν. 3852/7-6-2010 ( ΦΕΚ 87 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  
16. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.  
17. 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». 

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

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

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

2021. 

ΑΔΑ: 99ΛΔΟΡ0Ρ-390



 5 

22. 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. 
 
Β) Εγκρίνει την 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, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.  
  
Γ) Εγκρίνει την 02_ΤΠΠ_22REQ010068708 μελέτη της  προμήθειας παροχικού καλωδίου 
Νέου Λιμένα, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η 
δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, 
προϋπολογισμού  31.851,00€ πλέον ΦΠΑ., εις βάρος του κωδικού εξόδων  20-6662.0003 
“Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”. 
  
Δ) Εγκρίνει τους αναλυτικούς  όρους της συνημμένης κατωτέρω 
πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια «Προμήθεια παροχικού καλωδίου 
Νέου Λιμένα. 
 
Ε) Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση της διαδικασίας, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα της, ορίζει ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης και την εισήγηση για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 
σύμβασης, την κάτωθι Επιτροπή: 
Ορίζει επιτροπή διαπραγμάτευσης τα κάτωθι μέλη: 
Α. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης του Μιχαήλ, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Β. Κωτούλα Μαρία του Δημητρίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
Γ. Ζουγανέλη Χαραλαμπία του Νικολάου, ΔΕ Διοικητικού 
και αναπληρωτές αυτών οι:  Μαλτάς Παναγιώτης, Ροσσολάτος Νικόλαος και Στεφάνου 
Σιμόνα.  
 
ΣΤ)Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους 
πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2022 και το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. δεσμεύεται ότι 
θα αναμορφωθεί ο κωδικός εξόδων  20-6662.0003 “Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού”, στην 1η αναμόρφωση του Π/Υ, για να επαρκεί η πίστωση. 
 
Ζ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του 
νόμιμες ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 20/2022 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι όροι διαπραγμάτευσης έχουν  ως εξής:  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ  

Πληροφ. Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσοβαλάντης 

Τηλ. 2289028933, 28935 εσωτ.2                                                                     ΠΡΟΣ : 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το ΔΛΤΜ  ενδιαφέρεται να αναθέσει την  «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα» 

προϋπολογισμού  31.851,00€ πλέον ΦΠΑ με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη Δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 περ.δ & άρθρο 269Α  
του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να αντιμετωπίσει την 
κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης του κεντρικού παροχικού καλωδίου ηλεκτροδότησης 
του Νέου Λιμένα Μυκόνου 

Με την υπ’ αρ. 20/2022 Απόφαση του ΔΣ  εγκρίθηκε: 

α) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος και β) η μελέτη 
της προμήθειας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την ανάρτησή της στο 
ΚΗΜΔΗΣ.  

Τρόπος ανάθεσης της προμήθειας  

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 269 περ.δ & άρθρο 269Α   
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και μόνο βάση τιμής και εφ’ όσον 
διαπιστωθεί ότι η προσφορά κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο 
οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή της μονάδας της προσφοράς του 
ενδιαφερόμενου θα παραμείνει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης της προμήθειας 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την 
πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της 
σύμβασης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις των 
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της Προμήθειας.  
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Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του προμηθευτή στο 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατόπιν των ως άνω παρακαλείσθε  να μας προσκομίσετε τεχνική και οικονομική προσφορά 
ΑΜΕΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mykonosports.gr και μέχρι την 17/02/2022 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. όσον αφορά τα είδη :  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ 
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ   

 Καλώδιο Παροχής Νέου 
Λιμένα Μυκόνου 

    

1 

Καλώδιο Χαλκού (Cu) θα 
προτιμηθεί εύκαμπτο (Class 5 – 
flexible) αντί για συμπαγές 
(Class 2) με μόνωση 
πολυαιθυλενίου XLPE και 
εξωτερική μόνωση PVC.  
 
Διατομής τουλάχιστον 1 Χ 
185mm2 

 
Ενδεικτικές εφαρμογές 
καλωδίου για δίκτυα Χαμηλής 
Τάσης, δίκτυα πόλεων και 
εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς 
και σε δύσκολες διατάξεις 
κτηρίων. 
 
Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά 
Ονομαστική τάση Uo/U 
καλωδίου 0.6/1KV 
Μέγιστη Θερμοκρασία Αγωγού 
90οC 
Ελάχιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας τουλάχιστον -10οC 
Μέγιστη Θερμοκρασία 
Βραχυκυκλώματος 250οC 
Βραδύκαυστο και Μη Διάδοση 
Φλόγας βάσει ΕΝ ή IEC 
προτύπων 
Επιτρεπόμενη Ένταση 
Ρεύματος στο έδαφος 
τουλάχιστον 300 Α και στον 
αέρα τουλάχιστον 450 Α 

Μέτρα 
Μήκους 

1350 19,76 26.676,00 

2 

Καλώδιο Χαλκού (Cu) θα 
προτιμηθεί εύκαμπτο (Class 5 – 
flexible) αντί για συμπαγές 
(Class 2) με μόνωση 
πολυαιθυλενίου XLPE και 
εξωτερική μόνωση PVC.  
 

Μέτρα 
Μήκους
  

450
  

11,50€ 5.175,00 

ΑΔΑ: 99ΛΔΟΡ0Ρ-390



 8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ 
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ   

Διατομής τουλάχιστον 1 Χ 
95mm2 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές 
καλωδίου για δίκτυα Χαμηλής 
Τάσης, δίκτυα πόλεων και 
εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς 
και σε δύσκολες διατάξεις 
κτηρίων. 
 
Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά 
Ονομαστική τάση Uo/U 
καλωδίου 0.6/1KV 
Μέγιστη Θερμοκρασία Αγωγού 
90οC 
Ελάχιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας τουλάχιστον -10οC 
Μέγιστη Θερμοκρασία 
Βραχυκυκλώματος 250οC 
Βραδύκαυστο και Μη Διάδοση 
Φλόγας βάσει ΕΝ ή IEC 
προτύπων 
Επιτρεπόμενη Ένταση Ρεύματος 
στο έδαφος τουλάχιστον 210 Α 
και στον αέρα τουλάχιστον 325 
Α 
 

  ΣΥΝΟΛΟ   31.851,00€ 

  ΦΠΑ 24% 
7.644,24€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  39.495,24€ 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας (τεχνική και οικονομική), να μας αποστείλετε τα κάτωθι  
δικαιολογητικά:  .  

Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:  

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό.  

- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο και 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς .  

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή Υπεύθυνη 
Δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
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- Οικονομική προσφορά 

- Τεχνική έκθεση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα 
της προμήθειας είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  

Υπογραφή σύμβασης  

Ο ενδιαφερόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός 
του προβλεπόμενου χρόνου (αρ.105/ν.4412-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για την 
υπογραφή του συμφωνητικού. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τον αρ. 132 
του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής 
απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 4% της 
εκτιμώμενης συμβατικής δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ, η οποία θα προσκομιστεί πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα τουλάχιστον 
30 ημερών.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της σύμβασης και της 
μελέτης της Υπηρεσίας. Η πιο πάνω εγγύηση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021.  
 
Λοιποί όροι: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη της υπηρεσίας”  
 
Η μελέτη της Υπηρεσίας έχει ως εξής :  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια παροχικού καλωδίου Νέου Λιμένα με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, λόγω 
επείγουσας ανάγκης». 
Σχετ: 
α. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006), όπως αυτός συμπληρώνεται από τις 
διατάξεις του Ν.3731/08. 
γ. Την παρ. 4 του Αρ. 209 του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν.3463/2006) όπως αυτός 
συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν.3536/07 
δ. Του 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-
11-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 
ε. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
στ. Το γεγονός ότι η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ άνευ 
Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 
ζ. Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022, του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και τη σχετική πίστωση και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α 20-6662.0003 “Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού”(CPV: 
31681410-0). 
η. Την Παρασκευή 11-02-2022 διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης του Νέου Λιμένα Μυκόνου 
μετά από ρήξη της ασφάλειας στην κεντρική παροχή. Άμεσα αιτηθήκαμε, γραπτώς, στον ΔΕΔΔΗΕ την 
διακοπή της ηλεκτροδότησης προκειμένου να ελεγχθεί το κεντρικό παροχικό καλώδιο του λιμένα. Μετά 
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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. Το μήκος του 
χαλασμένου καλωδίου ξεπερνάει τα 350μ και είναι αδύνατον να αποκατασταθεί με μούφα, εφόσον δεν 
είναι προσβάσιμο, οπότε χρήζει άμεσης αντικατάστασης.  
 
Ο δεύτερος πόλος διακόπηκε σήμερα, οπότε το καλώδιο από 3 πόλους πλέον του ουδετέρου, λειτουργεί 
μόνο ο ένας και είναι αμφίβολη η διάρκεια λειτουργίας του. Το τμήμα του καλωδίου από την γέφυρα 
μέχρι τον πίνακα της Χαμηλής τάσης είναι εγκατεστημένο από το 2001, η διατομή του είναι 
3Χ150mm2 + 70mm2, μικρότερη από την απαιτούμενη λόγω αυξημένων φορτίων από την 
εγκατάστασή του μέχρι σήμερα και το οποίο ίσα που περνάει τον έλεγχο της μόνωσης, άρα ενδέχεται στο 
μέλλον να δημιουργήσει αντίστοιχα προβλήματα διακοπής με το υπόλοιπο τμήμα του καλωδίου. 
 
Τα απολύτως απαραίτητα ηλεκτρικά φορτία του λιμανιού ηλεκτροδοτούνται από ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος (Η/Ζ) όλη την χρονική διάρκεια του προβλήματος, ήδη έχουν καταναλωθεί περισσότερα από 
1000 λίτρα πετρελαίου κίνησης (ενδεικτικού κόστους 1760,00€) και μέχρι την αποκατάσταση του 
καλωδίου είναι πολύ πιθανόν η ποσότητα αυτή να τριπλασιαστεί (δηλ. ≈5300,00€).  
Ταυτόχρονα για να μην προκληθεί ζημιά στο Η/Ζ θα πρέπει για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το 
πρόβλημα να διακόπτεται η λειτουργία του για σύντομα χρονικά διαστήματα (1/2 – 1 ώρα) προκειμένου 
να αποφευχθεί σοβαρή ζημιά λόγω υπερθέρμανσης και κατά συνέπεια ολική διακοπή ηλεκτροδότησης 
του λιμένα. Σε περίπτωση βλάβης του Η/Ζ (το οποίο είναι 21 ετών από την πρώτη χρήση του) η 
αντικατάστασή του θα στοιχίσει περισσότερο από 30.000€ +ΦΠΑ. 
 
Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι αφορά έκτακτη ανάγκη, καθώς το ΔΛΤΜ δεν μπορούσε να έχει προβλέψει 
καταστροφή του κεντρικού παροχικού καλωδίου, άλλωστε αυτό δεν συνηθίζεται στις εγκαταστάσεις. 
Επίσης, το κόστος του δεν είναι επιτρεπτό, ώστε το ΔΛΤΜ να έχει διαθέσιμο στην αποθήκη του 450μ 
καλωδίου για την πιθανότητα τέτοιου είδους βλάβης, η οποία μπορεί να συμβεί έστω και μια φορά στα 
20 έτη ή και περισσότερα έτη. 
 
Για αυτό τον λόγο κρίνεται αναγκαίο σε απόλυτα σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί η 
προμήθεια και η τοποθέτηση του καλωδίου 3Χ185mm2+95mm2. Θα προτιμηθεί εύκαμπτο καλώδιο 
class 5 από τα υπόλοιπα για να είναι ευκολότερη η εγκατάστασή και η σύνδεσή του. 
 
 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, προτείνεται η προμήθεια των παρακάτω 
ηλεκτρολογικών υλικών, με τα παρακάτω ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ 
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ   

 Καλώδιο Παροχής Νέου 
Λιμένα Μυκόνου 

    

1 

Καλώδιο Χαλκού (Cu) θα 
προτιμηθεί εύκαμπτο (Class 5 – 
flexible) αντί για συμπαγές 
(Class 2) με μόνωση 
πολυαιθυλενίου XLPE και 
εξωτερική μόνωση PVC.  
 
Διατομής τουλάχιστον 1 Χ 
185mm2 

 

Μέτρα 
Μήκους 

1350 19,76 26.676,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ 
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ   

Ενδεικτικές εφαρμογές 
καλωδίου για δίκτυα Χαμηλής 
Τάσης, δίκτυα πόλεων και 
εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς 
και σε δύσκολες διατάξεις 
κτηρίων. 
 
Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά 
Ονομαστική τάση Uo/U 
καλωδίου 0.6/1KV 
Μέγιστη Θερμοκρασία Αγωγού 
90οC 
Ελάχιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας τουλάχιστον -10οC 
Μέγιστη Θερμοκρασία 
Βραχυκυκλώματος 250οC 
Βραδύκαυστο και Μη Διάδοση 
Φλόγας βάσει ΕΝ ή IEC 
προτύπων 
Επιτρεπόμενη Ένταση 
Ρεύματος στο έδαφος 
τουλάχιστον 300 Α και στον 
αέρα τουλάχιστον 450 Α 

2 

Καλώδιο Χαλκού (Cu) θα 
προτιμηθεί εύκαμπτο (Class 5 – 
flexible) αντί για συμπαγές 
(Class 2) με μόνωση 
πολυαιθυλενίου XLPE και 
εξωτερική μόνωση PVC.  
 
Διατομής τουλάχιστον 1 Χ 
95mm2 
 
Ενδεικτικές εφαρμογές 
καλωδίου για δίκτυα Χαμηλής 
Τάσης, δίκτυα πόλεων και 
εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς 
και σε δύσκολες διατάξεις 
κτηρίων. 
 
Ηλεκτρολογικά Χαρακτηριστικά 
Ονομαστική τάση Uo/U 
καλωδίου 0.6/1KV 
Μέγιστη Θερμοκρασία Αγωγού 
90οC 
Ελάχιστη Θερμοκρασία 
λειτουργίας τουλάχιστον -10οC 
Μέγιστη Θερμοκρασία 
Βραχυκυκλώματος 250οC 

Μέτρα 
Μήκους
  

450
  

11,50€ 5.175,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣ 
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

  ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ   

Βραδύκαυστο και Μη Διάδοση 
Φλόγας βάσει ΕΝ ή IEC 
προτύπων 
Επιτρεπόμενη Ένταση Ρεύματος 
στο έδαφος τουλάχιστον 210 Α 
και στον αέρα τουλάχιστον 325 
Α 
 

  ΣΥΝΟΛΟ   31.851,00€ 

  ΦΠΑ 24% 
7.644,24€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  39.495,24€ 

 
Η τιμές συμπεριλαμβάνουν και τη μεταφορά των υλικών μέχρι την Αθήνα και από την 
Αθήνα μέχρι την Μύκονο θα πραγματοποιηθεί μεταφορά με συνεργαζόμενη μεταφορική του 
ΔΛΤΜ στον Νέο Λιμένα Τούρλου Μυκόνου. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης των υπό προμήθεια υλικών ανέρχεται ενδεικτικά 
σε €31.851,00€ συν ΦΠΑ 24% 7.644,24€ ήτοι συνολικά 39.495,24€, συμπεριλαμβανομένης 
των εξόδων μεταφοράς των υλικών 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. 20-

6662.0003 «Προμήθεια Λοιπού Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» (CPV: 31681410-0)]  
Σε περίπτωση μη επάρκειας πίστωσης, το Δ.Σ. του ΔΛΤΜ θα δεσμευτεί για την διάθεση της 
πίστωσης με την πρώτη αναμόρφωση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί με το πέρας της προμήθειας με Χ.Ε. πληρωμής 
που θα εκδίδεται αφού προσκομίσει τιμολόγιο θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται και 
θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας της προμήθειας.  
1. Η πιστοποίηση της αποζημίωσης του αναδόχου για την προμήθεια  θα γίνεται κατ’ 
αποκοπή με βάση την προσφορά του αναδόχου, ή σε δόσεις βάσει των τμηματικών 
παραλαβών.  
2. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 
πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 
υλικών είναι: 
i. Πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου,  
ii. Τιμολόγιο του ανάδοχου που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ή εξοφλητική 
απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
iii. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής  ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια. Όλες οι 
σχετικές με την διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αναδόχου, βαρύνουν τον οικείο 
κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
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ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και 
Κοινοτήτων. 
 
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως της 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προμήθειας. 
 
Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα της προσφοράς. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), βαρύνει το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Σύρου. 
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