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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 5/2013 από 11/6/2013
Στη  ΜΥΚΟΝΟ  σήμερα  την  11η  του  μηνός  Ιουνίου  του  έτους  2013  ημέρα  της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. οικ.1253/10-06-2013 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. Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
3. Ζυγούρης Νικόλαος
4. Γρυπάρη Ειρήνη
5. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φιορεντίνος Ανδρέας
2. Αποστόλου Μαριγούλα

ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι παραπάνω απόντες.

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  κ.  Παπουτσά 
Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Θέμα 1: 
Περί  της  τροποποίησης  της  μελέτης  «Παροχή  Υπηρεσιών  Ασφάλειας  Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και έγκρισης των όρων του διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2013
Ο  Πρόεδρος  πριν  την  εισήγηση  του  πρώτου  θέματος  αιτιολόγησε  το  κατεπείγον  της 

συνεδρίασης καθώς μόλις εχθές επιλύθηκε το πρόβλημα που υπήρχε για την καταχώρηση 
των  αιτημάτων  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  e-procurement.gov.gr.  Κατόπιν  της 
ολοκλήρωσης  της  καταχώρησης  των  πρωτογενών  αιτημάτων  στην  ως  άνω  πλατφόρμα 
σκόπιμη είναι η άμεση έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να προχωρήσουν τα εκκρεμή λόγω 
του ανωτέρω προβλήματος θέματα.

Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θυμίζοντας στο 
Σώμα τις αλλαγές που είχε εισηγηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο Γραφείο Ασφάλειας του 
Δ.Λ.Τ.Μ. σχετικά με την τροποποίηση των όρων της 02ΠΥ/2013 μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μ. με θέμα 
«ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   ΜΥΚΟΝΟΥ» 
στο προηγούμενο (4/6/2013) συμβούλιο. 

Το  Γραφείο  Ασφάλειας  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  βασισμένο  στην  εισήγηση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου τροποποίησε τους όρους της μελέτης λαμβάνοντας υπόψη του και τις διατάξεις 
των  άρθρων  1-3  του  Π.Δ.  28/1980  καθώς  επίσης  και  την  Εθνική  Συλλογική  Σύμβαση 
Εργασίας, για το έτος 2013. Επιπλέον για την συγκεκριμένη μελέτη λήφθηκε υπόψη o μέσος 
όρος ημερομισθίου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένου τις εργοδοτικές εισφορές, τα δώρα και 
επιδόματα καθώς και ένα μικρό ποσοστό κάλυψης ασθένειας. 
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. 
Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελείται  από Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Ειδική και 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και την Διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Με βάσει  την συγκεκριμένη  μελέτη το  Δ.Λ.Τ.Μ.  θα πρέπει  να  συνάψει  την σύμβαση 

παροχής  υπηρεσιών  ασφαλείας  σύμφωνα  με  το  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  λιμενικών  εγκαταστάσεων, 
χώρων με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή τον όποιο εκπρόσωπο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο 
Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 

Η  φύλαξη  των  χώρων  και  η  έρευνα  επιβατών,  αποσκευών  και  οχημάτων  θα 
πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων και σε μερικές από 
αυτές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό σε έξι διεπαφές 
αρμοδιότητας  του  Δ.Λ.Τ.Μ.,  οι  οποίες  αποτελούν περίκλειστους  χώρους  ελεγχόμενης  και 
περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  €155.493,74 (εκατό πενήντα 
πέντε  χιλιάδες  τετρακόσια  ενενήντα  τρία  ευρώ  και  εβδομήντα  τέσσερα  λεπτά, 
ολογράφως), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ανάγκη του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, για φύλαξη των Λιμενικών Εγκαταστάσεων, είναι μεγάλη 
και  άμεση,  για  ένα  έτος  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Η  συγκεκριμένη  περίοδος 
αντιστοιχεί σε περίπου  17.530 εργατοώρες, βάσει του προγράμματος της Κρουαζιέρας 2013 
και των πλοίων της ακτοπλοΐας που εμπίπτουν στον κώδικα ISPS και οι οποίες αναλύονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως τυχών καθυστέρηση της συγκεκριμένης ανάθεσης της υπηρεσίας 
ενέχει τον κίνδυνο αναστολής της λειτουργίας των Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου από 
το  αρμόδιο  Υπουργείο  καθώς  η  προηγούμενη  σύμβαση  για  την  φύλαξη  των  λιμενικών 
εγκαταστάσεων έχει ήδη λήξει  και αυτό δημιουργεί κινδύνους τήρησης της ασφάλειας και 
του κώδικα ISPS. 

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 2013. Η ανάθεση θα 
πραγματοποιηθεί  με  τη  διαδικασία  του  ανοικτού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του 
Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και των τροποποιήσεών τους. 

Ο Πρόεδρος τελειώνοντας προτείνει: 
Α) γίνει δεκτό το σύνολο της μελέτη μιας και η πρόθεση του Δ.Λ.Τ.Μ. είναι η τήρηση των 
κανονισμών ασφαλείας βάσει του κώδικα ISPS  
Β) εγκριθεί η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ως άνω  παροχή υπηρεσίας 
Γ) γίνουν δεκτοί οι όροι όπως αυτοί ορίζονται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης του έργου 
Δ)  εγκριθεί  η  διάθεση  ποσού  €155.493,74  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  από  την 
εγγεγραμμένη πίστωση του  Κ.Α 00.6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων» 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. 
Ε) μεσολαβήσουν 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση για την προσκόμιση προσφορών 
και τελική ημερομηνία προσκόμισης προσφορών την 26/6/2013.

Στη  συνέχεια  εξετάστηκε  στο  σύνολο  της  η  μελέτη  (διακήρυξη,  τιμολόγιο, 
προϋπολογισμός,  ειδική  συγγραφή  υποχρεώσεων,  τεχνική  περιγραφή  έργου  και  σχέδια 
μελέτης) και δόθηκαν διευκρινήσεις από τον συντάξα.

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του  κ. Προέδρου Δ.Λ.Τ.Μ.
2.Την με  αριθμ 02ΠΥ/2013 μελέτη  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ» 
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3. Την από 10/6/2013 και με μοναδικό αριθμό κωδικό ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος 
13REQ001499553 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-procurement.
4.Την  από  11/6/2013  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του 
Δ.Λ.Τ.Μ.
5.Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
6.Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
8.Το Ν.  3536/2007 «Ειδικές  Ρυθμίσεις  Θεμάτων Μεταναστευτικής  Πολιτικής  Και  Λοιπών 
Ζητημάτων  Αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημοσιάς  Διοίκησης  Και 
Αποκέντρωσης».
9. Το Ν. 3622/07 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 281/2007)
10. Το Ν.2518/97 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις»
11.Το Υπ. αριθμ. ΠΔ 56/2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης
"περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ SOLAS) '74", που
υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς
Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002.»
12. Την ΥΑ 4434.1/02.08 (ΦΕΚ 1877/Β’) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ‘έκδοσης από 
τις Λιμενικές Αρχές άδειας για την διενέργεια από ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) ελέγχων ασφαλείας»
13.Την με αριθμ.πρωτ. ΥΕΝ 3732.3/33/2004/18-4-2004 πράξη έγκρισης της ΑΑΛΕ και του 
ΣΑΛΕ του Δ.Λ.Τ.Μ.
14.Την  με  αριθμ.πρωτ.4432.7/11/10/21-06-10  αποδοχή  αναθεώρησης  του  ΣΑΛΕ  Νέου 
Λιμένα Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μυκόνου) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
15.Την υπ' αριθμ. 4432.7/17/12/14-06-2012 Υπ.Α.Α.Ν. αποδοχή Αναθεώρησης ΑΑΛΕ & 
ΣΑΛΕ Δ.Λ.Τ.Μυκόνου
16.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις» 
17.Τον  Ν.  3153/2003   (ΦΕΚ  Α’  153/19-06-03)  «  Ναυτική  επαγγελματική  εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ». 
18.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.Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».
22.Τον  Ν.  3153/2003   (ΦΕΚ  Α’  153/19-06-03)  «Ναυτική  επαγγελματική  εκπαίδευση, 
κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ». 
23. Τον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. Οικ. Έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α]  Εγκρίνει τον  πλήρη  φάκελο  της  μελέτης   ««ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ» όπως  αυτή συντάχθηκε  από τo γραφείο 
Ασφάλειας του Δ.Λ.Τ.Μ. 

Β]  Εγκρίνει την  διενέργεια  ανοικτού  διαγωνισμού  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με 
κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  της 
ανωτέρω  υπηρεσίας  στο  σκεπτικό  για  τον  έλεγχο  πρόσβασης,  ερευνών  ασφαλείας, 
περιπολιών,  φύλαξη  λιμενικών  εγκαταστάσεων,  χώρων  και  αναφορά  συμβάντων  στον 
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ΥΑΛΕ ή  τον  όποιο  εκπρόσωπο  του  Δ.Λ.Τ.Μυκόνου  έχει  ορίσει  ο  ΥΑΛΕ ή  ορίζεται  στο 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ.Μ.

Γ]  Εγκρίνει την αποδοχή των όρων όπως αυτοί  ορίζονται  στην διακήρυξη του ανοικτού 
διαγωνισμού που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την 
Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) και των τροποποιήσεών τους.    

Δ]  Εγκρίνει την πίστωση ευρώ σε  €155.493,74 (εκατό πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια 
ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά, ολογράφως), συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης,  εις βάρος του εξόδων Κ.Α 00.6142.0006 
«Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 
Ε) Εγκρίνει την δημοσίευση του διαγωνισμού στον τύπο και την αναμονή για δέκα ημέρες 
προκειμένου να προσέλθουν με προσφορές τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι

ΣΤ)  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές 
του νόμιμες ενέργειες.  

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ Ν.Κυκλάδων για  τον κατά νόμο έλεγχο και αντίγραφο αυτής να 
κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 93/2013
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

Κουσαθανάς - Μέγας Αθανάσιος
Δήμαρχος Μυκόνου

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
2. Ζυγούρης Νικόλαος
3. Γρυπάρη Ειρήνη
4. Κουσαθανάς Κωνσταντίνος
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