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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ
Αριθ. Απόφασης : 110/2018
Ημέρ. Απόφασης : 11/12/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 17/2018 από 11/12/2018.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 17/07-12-2018 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.Κατσάρας Παναγιώτης
4.Ανδρονίκου Αντωνία
5.Σαντοριναίος Μάρκος
6.Ροσσολάτος Νικόλαος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος

ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Βαρδαλάχος ΝικόλαοςΧρυσοβαλάντης για την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Θέμα 3Ο :
Περί της έγκρισης των όρων διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Αποκομιδής
απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός των Λιμενικών ζωνών της νήσου
Μυκόνου.»
ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2018
Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ανάγκη παροχής της υπηρεσίας «Αποκομιδή
απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»,
καθώς αφορά την υγιεινή και την καθαριότητα του νησιού. Η ανάγκη αυτή προκύπτει
αφενός από το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δ.Λ.Τ.Μ. υπάρχουν μόνο 6 υπάλληλοι
καθαριότητας εξωτερικών χώρων, οι οποίοι δεν επαρκούν για την διατήρηση της
καθαριότητας στις λιμενικές ζώνες, κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, όπου το
πλήθος του κόσμου που κινείται σε αυτές υπερβαίνει το 1.500.000 ετησίως και αφετέρου το
Δ.Λ.Τ.Μ. δεν διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την αποκομιδή των
απορριμμάτων. Ο Δήμος αδυνατεί να προσφέρει τον δικό του εξοπλισμό για την
εξυπηρέτηση του Δ.Λ.Τ.Μ.
Για το λόγο αυτό παρουσίασε στο Σώμα την με αρ. 01ΠΥ/2019 Μελέτη Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα
«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου
Μυκόνου» η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. σύμφωνα με τις
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διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τον λόγο έδωσε στον κο Βαρδαλάχο Νικόλαο-Χρυσοβαλάντη,
ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, όπου ανέλυσε στο σύνολο της, την μελέτη (διακήρυξη,
τιμολόγιο, προϋπολογισμός, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή έργου).
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και υπηρεσίες
καθαριότητας εντός λιμενικής ζώνης της νήσου Μυκόνου, για εννιά μήνες.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για
τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζονται οι λιμενικές ζώνες όπου εδρεύει το
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες
του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 247.911,38 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ.
2. Την 01ΠΥ/2019 μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μ και τους όρους της διακήρυξης με θέμα «Παροχή
Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου».
3. 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.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06).
5. Τις διατάξεις του Ν.4555/19-07-18 (ΦΕΚ Α’ 133).
6. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και
Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων».
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. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.
9. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
10. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2.
11. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων».
12. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
13. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού
Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
14. 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».
15. Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με αρ. πρωτ. 10160/16-02-2018.
16. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους
2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Εγκρίνει τον πλήρη φάκελο της διακήρυξης 01ΠΥ/2019 και τους όρους του διαγωνισμού
«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου
Μυκόνου» όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία.
Β] Εγκρίνει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής
και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, και τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 καθώς και των τροποποιήσεών τους.
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Γ] Εγκρίνει την διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της
τιμής, για την επιλογή αναδόχου παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας στο σκεπτικό της
απόφασης για την καθαριότητα του λιμενικών ζωνών του νησιού και την αποκομιδή των
απορριμμάτων.
Δ] Εγκρίνει την αποδοχή των όρων όπως αυτοί ορίζονται στην διακήρυξη του
ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και
των τροποποιήσεών τους.
Ε] Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για τις δικές
του νόμιμες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί 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 να κοινοποιηθεί:
α)στην Οικονομική Υπηρεσία για να λάβουν γνώση.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 110/2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Πρόεδρος

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρονίκου Αντωνία
Κατσάρας Παναγιώτης
Παπουτσάς Δαμιανός
Ροσσολάτος Νικόλαος
Σαντοριναίος Μάρκος

Καλπουρτζή Ελένη

3

