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ΑΔΑ: Ω5ΕΧΟΡ0Ρ-ΖΓΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ
Αριθ. Απόφασης : 89/2018
Ημέρ. Απόφασης : 15/10/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 13/2018 από 15/10/2018.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 15η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα 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. 13/10-10-2018 έγγραφη πρόσκληση της
Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου
Δ.Κ.Κ..
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Καλπουρτζή Ελένη
2.Παπουτσάς Δαμιανός
3.Καραμήτσας Παναγιώτης
4.Ανδρονίκου Αντωνία
5.Σαντοριναίος Μάρκος
6.Ροσσολάτος Νικόλαος
7.Χαριτόπουλος Θεόδωρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ουδείς
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Ν.
Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 3Ο :
Περί της έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών
για την παροχή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δ.Λ.Τ.Μ.»
ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2018
Η Πρόεδρος παρουσίασε στο Σώμα την 06ΠΥ/2018 μελέτη που αφορά την παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και συγκεκριμένα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού,
προερχόμενο από Τριτοβάθμιας Πολυτεχνικής Σχολής Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Α.Ε.Ι.) της Χώρας ή ισότιμου ιδρύματος του Εξωτερικού. Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου
με τον Ανάδοχο κρίνεται άμεση και αναγκαία, διότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δε
διαθέτει υπάλληλο με ειδικότητα πολιτικού μηχανικού και οι ανάγκες δεν είναι δυνατόν να
καλυφθούν από τους μηχανικούς που επανδρώνουν την υπηρεσία. Επιπροσθέτως το Δ.Λ.Τ.
Μυκόνου σκοπεύει άμεσα να εκτελέσει λιμενικά έργα στις Χερσαίες ζώνες του, τα οποία είναι
εγκεκριμένα και έχουν ήδη ανατεθεί για την κατασκευή τους, με αποτέλεσμα η παρουσία
πολιτικού μηχανικού στην υπηρεσία να κρίνεται επιτακτική. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η
παροχή υπηρεσίας ενός (1) ατόμου ως Τεχνικού Συμβούλου με σύμβαση παροχής υπηρεσίας
που θα έχει διάρκεια έως ένα (1) έτος, ενώ η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
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Η δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €26.400,00 πλέον
του Φ.Π.Α (6.336,00€), άρα γενικό σύνολο 32.736,00€.
Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες του αναδόχου και τα
υλικά του, καθώς και κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το έργο του,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των γενικών του εξόδων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 9
του αρ. 39 του ν. 4387/2016, για την ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου
που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το
εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και
νομικά), τότε στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του
εργαζόμενου, όχι όμως οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, οι οποίες καλύπτονται από
την Υπηρεσία βαρύνοντας τον ΚΑΕ: 00-8231.0006 «Εισφορές σε Λοιπά Ταμεία &
Οργανισμούς».
Το ενδεικτικό κόστος των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε:
26.400,00€ Χ 22,00% = 5.808,00€
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, στο σύνολο της δαπάνης, η οποία ενδεικτικά
ανέρχεται στο ποσό των 32.736,00€ συμπ. ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών για τα έτη 2018
και 2019 [Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2018 (5.456,00€), 2019 (27.280,00€) στον Κ.Α.Ε. 00-6117.0007
«Τεχνική Υποστήριξη» και Π/Υ 2018 (968,00€), 2019 (4.840,00€) Κ.Α.Ε. 00-8231.0004
«ΤΣΜΕΔΕ»] (CPV: 71530000-2)
Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη την αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου τα προηγούμενα έτη.
Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
327 και 296 του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών τους και θα αφορά το σύνολο της
μελέτης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου.
2. Την 06ΠΥ/2018 μελέτη που αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006,
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεών τους.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06).
6. Τις διατάξεις του αρ. 210 του Ν.4072/2012, με τον οποίο συμπληρώνεται το αρ. 18 του
Ν. 2971/2001.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2.
9. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων».
10. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
11. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού
Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
12. 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».
13. Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με αρ. πρωτ. 10160/16-02-2018.
14. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους
2018.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Εγκρίνει τον πλήρη φάκελο της μελέτης 06ΠΥ/2018 και τους όρους του διαγωνισμού
«Παροχή Υπηρεσιών για την παροχή τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του
Δ.Λ.Τ.Μ.» όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.
Β] Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, (Αρ. 327 του Ν. 4412/2016).
Γ] Εγκρίνει την δημοσίευση του διαγωνισμού τουλάχιστον 12 ημερών στο ΚΗΜΔΗΣ και σε
μία εφημερίδα του νομού.
Δ]Εγκρίνει την αποδοχή των όρων όπως αυτοί ορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των τροποποιήσεών του.
Ε] Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές του
νόμιμες ενέργειες.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 89/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Πρόεδρος

Καλπουρτζή Ελένη

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρονίκου Αντωνία
Καραμήτσας Παναγιώτης
Παπουτσάς Δαμιανός
Ροσσολάτος Νικόλαος
Σαντοριναίος Μάρκος
Χαριτόπουλος Θεόδωρος
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