ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης : 189/2010
Ημέρ. Απόφασης : 8/12/2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 9/2010 από 8/12/2010
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 08η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. OIK2788/02-12-2010 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. Ξανθού Αικατερίνη
4. Γρυπάρη Ειρήνη
5. Παπουτσάς Δαμιανός
6. Φιορεντίνος Ανδρέας
7. Χανιώτη Μαρσούλα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά
Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 2:
Περί της εγκρίσεως πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο <Κατασκευή ράμπας
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στον παλαιό λιμένα Μυκόνου περιοχή Καμνάκι>
ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2010
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο Θέμα εντός ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην
προγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στην με αριθμό
40/2010 όπου ενέκρινε τους όρους για την διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με
αναπηρίες στον παλαιό λιμένα Μυκόνου περιοχή Καμνάκι».
Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην επιτροπή του Διαγωνισμού, του
ΔΛΤΜ η οποία διάβασε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2010, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου,
για το έργο «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου»,
με προβλεπόμενη ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, η οποία ορίσθηκε με την με αριθμό πράξης 40/2010 του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου :
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ιωάννης Ρούσσος, τοπογράφος μηχανικός Τ.Ε. στην Τ.Υ. Δ. Μυκόνου
ΜΕΛΗ : 1) Νίκος Βαρδαλάχος, ηλεκτρολόγος μηχανικός Π.Ε. στην Τ.Υ. του ΔΛΤΜ.
2) Ναταλία Γαΐτη , Αρχιτέκτονας μηχανικός Π.Ε. στην Τ.Υ. του ΔΛΤΜ.
Ο πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής διαγωνισμού ενεργώντας βάσει των όρων του διαγωνισμού,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 40/2010 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κήρυξε στις 9:30 την έναρξη παραλαβής προσφορών και ανέμενε ως ώρα
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Στη συνέχεια ο πρόεδρος της επιτροπής, επικοινώνησε
με την υπηρεσία του πρωτόκολλου, για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί ταχυδρομικά προσφορές και
διαπιστώθηκε, ότι δεν έχουν καταθέσει άλλους φακέλους προσφοράς διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και
κήρυξε την λήξη της παραλαβής των προσφορών στις 10.03π.μ.
Η Ε.Δ. ήδη είχε παραλάβει τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής
προσφοράς των κάτωθι διαγωνιζόμενων εργοληπτικών εταιρειών από ώρα 9.50π.μ. που προσήλθαν,
όπως αναλυτικά έχουν καταγραφεί κατ’ αύξοντα αριθμό, στους αναπόσπαστους στο παρόν πίνακες
καταγραφής, ανά διαγωνιζόμενη επιχείρηση :
1) «Παπαδάκης Ε. Πέτρος» που κατέθεσε στην Επιτροπή με Α.Δ.Τ. Ρ603568
2) «Φραγκίδη Α. Ειρήνη» που κατέθεσε στην Επιτροπή με Α.Δ.Τ. Χ 680749
Η παραλαβή των παραπάνω φακέλων, ολοκληρώθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την ώρα 10:30
π.μ., με ταυτόχρονο έλεγχο και καταγραφή στους επισυναπτόμενους πίνακες των τυπικών
δικαιολογητικών συμμετοχής και με την παρουσία διαγωνιζόμενων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της
διακήρυξης καθώς και μέλους εργοληπτικής οργάνωσης (Φραγκίδη Ειρήνη) που ορίστηκε με το υπ΄
αρίθ. 3326/9-11-2010 έγγραφο της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε
Κατόπιν σε ανοικτή διαδικασία, έγινε η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών
προσφορών, το περιεχόμενο των οποίων, μονογράφτηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και
ανακοινώθηκαν τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και μετά από λογιστικό έλεγχο
καταγράφηκαν στο παρόν με σειρά μειοδοσίας.
Α/Α
1
2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Φραγκίδη Α. Ειρήνη
Παπαδάκης Ε. Πέτρος

ΠΟΣΟ € (συμπ ΦΠΑ)
51.403,11€
51.927,64€

ΕΚΠΤΩΣΗ %
2
1

Κατόπιν έγινε έλεγχος του μειοδότη για την έγκυρη συμμετοχή, δικαίωμα συμμετοχής,
δικαιολογητικά επαγγελματικών προσόντων, επαγγελματικής εγγραφής, επαγγελματικής και τεχνικής
καταλληλότητας του διαγωνιζόμενου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι στις προσφορές των :
1) Φραγκίδη Α. Ειρήνης
2) Παπαδάκη Ε. Πέτρου
υπήρξε ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης κατά διαγωνιζόμενη
επιχείρηση. Η Ε.Δ. επιβεβαίωσε το τελικό σύνολο δαπάνης του έργου για κάθε μία προσφορά.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων, η επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε, περί ώρα
11.00 π.μ, ότι γίνονται δεκτές οι δύο προσφορές για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και
προσωρινός μειοδότης προκύπτει η Φραγκίδη Α. Ειρήνη.
Ύστερα από τα ανωτέρω η Ε.Δ. κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε τρία (3)
όμοια αντίγραφα υπογραφόμενα όπως παρακάτω.
Το παρόν Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων στα γραφεία του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και για την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων καθορίζεται έναρξη
ενστάσεων η 10η-11-2010, ημέρα Τετάρτη και πέρας η 15η-11-2010, ημέρα Δευτέρα.
Μύκονος, 09-11-10
Η Επιτροπή :
Ο πρόεδρος
Ιωάννης Ρούσσος

Τα μέλη
1. Νικόλαος Βαρδαλάχος 2.Ναταλία Γαΐτη

Ο εκπρόσωπος ΠΕΔΜΕΔΕ
Φραγκίδη Ειρήνη
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Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Tο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:
1.Tην εισηγητική έκθεση του Προέδρου.
2.Το από 09/11/2010 πρακτικού του διαγωνισμού
3. Τις προσφορές των επιχειρήσεων
4.Την ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ. 11389/08-03-1993 περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
5.Την ΚΥΑ 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945 Β’/24-07-2002) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 2503/97
6.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
7.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
8.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
9.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
10.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»
11.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις»
12.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 ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού της 09/11/2010.
Β]Αναθέτει την «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στον Παλαιό
Λιμένα Μυκόνου», στην Φραγκίδη Ειρήνη έναντι του ποσού 51.403,11 ευρώ (πενήντα μία
χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και έντεκα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Γ] Ψηφίζει πίστωση ποσού 51.403,11 ευρώ (πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και
έντεκα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. εις βάρος του Κ.Α 30.7326.0023 υπό την
κατονομασία «Κατασκευή ράμπας αναπήρων στην περιοχή Καμνάκι», προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2010
Δ] Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου κ. Κουσαθανα-Μέγα Αθανάσιο τις δικές του νόμιμες ενέργειες .
Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενική Δ/νση Περιφέρειας, Τ.Τ. για τον κατά νόμο έλεγχο
και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. και στην κα Φραγκίδη Ειρήνη
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 189/2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------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. Ξανθού Αικατερίνη
3. Γρυπάρη Ειρήνη
4. Παπουτσάς Δαμιανός
5. Φιορεντίνος Ανδρέας
6. Χανιώτη Μαρσούλα
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