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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 4: 
Περί της οικονομικής προσφοράς για την σύνδεση των συναγερμών του Δ.Λ.Τ.Μ. με 24ωρο κέντρο 
λήψης σημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2010
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην προγενέστερη 

απόφαση  του  ΔΛΤΜ  με  αριθμό  78/2010  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  απευθείας  ανάθεση  της 
προμήθειας  συναγερμού  της  εταιρείας  Technoalarm για  τα  γραφεία  του  Δ.Λ.Τ.Μ.,  τις 
εγκαταστάσεις του λιμένα Τούρλου και το φυλάκιο του Λιμεναρχείου στην περιοχή Σεγκεν (μόνο 
σειρήνα πανικού).

Κατά την χρήση του ανωτέρω συστήματος συναγερμού διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνδεσης του 
με  24ωρο κέντρο  λήψης  σημάτων  που  θα εξασφαλίζει  την  σωστή  λειτουργία  του  συναγερμού 
ακόμα  και  τις  ώρες  που  το  γραφείο  του  Δ.Λ.Τ.Μ.  δεν  λειτουργεί  αλλά  και  στις  υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις δεν υπάρχει προσωπικό, ενημερώνοντας τις τοπικές Αρχές και τους καθ’υπόδειξη 
υπευθύνους του φορέα.

Για την ως άνω προμήθεια ζητήθηκαν προσφορές και η μόνη προσφορά που κατατέθηκε στο 
Δ.Λ.Τ.Μ.  ήταν η  με  αριθμ.πρωτ.  2571/25-10-2010 προσφορά του  κου  Κοτσαύτη  Δημήτριου με 
ετήσιο κόστος 130,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος πρότεινε όπως το Σώμα ψηφίσει την απευθείας ανάθεση για την σύνδεση του 
συστήματος συναγερμού βάσει του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) και της διάταξης της παρ13 αρθ.20 του 
Ν3731/2008  και  όπως  αυτά  τροποποιήθηκαν  με  την  απόφαση  Υπ.Οικονομικών 
αριθμ.35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ 1291/11-08-2010)  που  ορίζει  το  μέγιστο  ποσό των  20.000,00 
(είκοσι  χιλιάδων)  ευρώ  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ:  Περί  εκτελέσεως  έργων  και 

1



προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως στον κο Κοτσαύτη Δημήτριο καθώς ήταν η 
μοναδική προσφορά.

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Tο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του  κ.  Προέδρου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
2.Την με αριθμ.πρωτ.  2571/25-10-10 προσφορά του κου Κοτσαύτη Δημήτριου 
3.Το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Την με αριθμ.35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) απόφαση Υπ.Οικονομικών «Αύξηση 
των  χρηματικών  ποσών  του  άρθρου  83  παρ.  1  του  Ν.2362/95  για  την  σύναψη  δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων»
5.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
6.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις».
7.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 ». 
8.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
9.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
10.Το  Π.Δ.  129/2001  (ΦΕΚ  Α’  113/2001)  «Μεταφορά  αρμοδιοτήτων  του  Λιμενικού  Ταμείου 
Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
11.Την  υπ’  αριθμ.  12011  Γεν.  Γραμ.  Περιφέρειας  (ΦΕΚ  Α’  1847/2003)  «Ψήφιση  Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».
12.Τον προϋπολογισμό του  Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Οικονομικού  Έτους 2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει, βάσει του προαναφερθέντος σκεπτικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, την απευθείας 
ανάθεση ετήσιας  σύνδεσης των συστημάτων συναγερμού του Δ.Λ.Τ.Μ. (γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., 
εγκαταστάσεις  του  λιμένα  Τούρλου,  σειρήνα  πανικού  φυλακίου  Λιμεναρχείου  στην  περιοχή 
Σεγκεν)  με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων το οποίο θα ενημερώνει  τις  τοπικές  Αρχές  και τους 
καθ’υπόδειξη  υπευθύνους  του  φορέα στην  εταιρεία  του  κου  Κοτσαύτη  Δημήτριου  αντί  ποσού 
€130,00 (εκατόν τριάντα ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 
 
Β)Εγκρίνει,  την  διάθεση  πίστωσης  ποσού  €150,80  (εκατόν  πενήντα  ευρώ  και  ογδόντα  λεπτά) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εις βάρος του ΚΑ εξόδων 00.7131.0003 υπό κατ’ 
ονομασία ‘’Λοιπός εξοπλισμός ελέγχου λιμένων”   

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

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τον κατά νόμο έλεγχο και 
να  κοινοποιηθεί  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Μυκόνου  και  στον  κο  Κοτσαύτη 
Δημήτριου

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 190/2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------

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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