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                                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                     ΑΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

Αριθ. Απόφασης : 56/2019 
Ημέρ. Απόφασης : 14/05/2019 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 08/2019 από 14/05/2019. 
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 14η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη 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. 08/10-05-2019 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. Σαντοριναίος Μάρκος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
ΜΕΛΟΣ 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδρονίκου Αντωνία 
2. Ροσσολάτος Νικόλαος  
3. Χαριτόπουλος Θεόδωρος                    

Δικαιολογημένα Απών 
Δικαιολογημένα Απών 
Δικαιολογημένα Απών 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Ν. 

Χαραλαμπία για την τήρηση των πρακτικών. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Θέμα 2Ο :  
Περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης της συγχρηματοδοτούμενης 
προμήθειας: «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 
5021497. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2019 

 
      Η Πρόεδρος εισηγούμενη το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης θύμισε στο Σώμα ότι για την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας όπως η προμήθεια: «Αναβάθμιση 
συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 5021497 του Δ.Λ.Τ.Μ. 
επιτρέπεται να συνεδριάσουν εντός απαγορευτικής περιόδου εκλογών (άρθρο 65 παρ.5 του 
Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014) και 
παρουσίασε στο Σώμα την με αρ. πρωτ.179/25-04-2019 επιστολή της κας Σοφιαδέλης Δανάης 
μελετήτριας που της είχε ανατεθεί από το Δ.Λ.Τ.Μ. η εκπόνηση της μελέτης Αναβάθμισης 
Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου με την οποία  μας αποστέλλει: 
α) απαντητική επιστολή επί των θεμάτων της διαβούλευσης. 
β) επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές με ενσωματωμένες μικρές προσθήκες οι οποίες 
προτάθηκαν και κρίθηκε ότι δεν αλλάζουν το σχεδιασμό του υφιστάμενου συστήματος. Στο εν λόγω 
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επικαιροποιημένο Τεύχος έχει αφαιρεθεί η παράγραφος η οποία αφορά τη Χημική Σύσταση του υλικού 
των προσκρουστήρων. Οι εν λόγω περιορισμοί είχαν αρχικά τεθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως 
η ποιότητα του υλικού. Σε κάθε περίπτωση εφόσον κρίνονται αρκετά περιοριστικές από τους 
ενδιαφερόμενους αφαιρούνται προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες του Διαγωνισμού. Εφόσον 
κριθεί απαραίτητο από  την Υπηρεσία μπορεί να ζητηθούν και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν τη 
χημική σύσταση του υλικού… 
Συγκεκριμένα η απαντητική επιστολή της μελετήτριας αναφέρει: 

 
ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ ΔΑΝΑΗ                                                             Αθήνα, 25 Απριλίου 2019  
Πολιτικός Μηχανικός,                                                                                              Απ: 179  
ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί                       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ  
Κηφισίας 326 & Καλαμά Ποταμού 32                                                 ΜΥΚΟΝΟΣ 84600  
152 33 ΑΘΗΝΑ                                                                                   [Τηλ. 22890-28934] 
TΗΛ: +30 210 7295761                                                                        [Fax. 22890-28933]  
FAX: +30 210 7243358                                                          
E-mail: dsofiadeli@tritonsa.gr  
 
Υπόψη κ.κ. Προέδρου, Βαρδαλάχου 
Θ Ε Μ Α : «Μελέτη Αναβάθμισης Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου»  
Σχ: 1) Το με Α.Π. οικ. 254 – 19/2/2019 έγγραφό σας  
2) ΤΟ με Α.Π. οικ 663 – 24/4/2019  
 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών επιστολών σας που αφορούν στην εκπονηθείσα και εγκεκριμένη 
στο θέμα μελέτη, επισημαίνουμε τα παρακάτω: 
 

1. Οι ελαστικοί προσκρουστήρες προβλέπεται να είναι υποχρεωτικά κωνικού τύπου (cone fenders, 
ή hyperomega ή hypercell κ.λ.π.) θα φέρουν μεταλλικό πλαίσιο προστασίας με αντιτριβική 
μετώπη, και τις απαραίτητες αλυσίδες ανάρτησης, διάτμησης, βάρους κ.λ.π. Η εντός των 
τευχών αναφορά σε προϊόντα συγκεκριμένων εταιρειών είναι ενδεικτική ως κατ’ εξακολούθηση 
ρητώς αναγράφεται στη μελέτη. Οι προμηθευτές θα προσφέρουν ελαστικούς προσκρουστήρες 
κωνικού τύπου που θα εξασφαλίζουν την προβλεπόμενη ελάχιστη ικανότητα απορρόφησης 
ενέργειας, κατά την μέγιστη ονομαστική τους παραμόρφωση υπό γωνία συμπίεσης έως 10ο, με 
την συνεπακόλουθη προκληθείσα αντίδραση να μην ξεπερνά την μέγιστη ορισθείσα στα τεύχη. 
Το προτεινόμενο σύστημα προσκρουστήρων θα εξασφαλίζει την προβλεπόμενη ανά τμήμα 
γραμμή παραβολής και θα είναι σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τα σχέδια και τα λοιπά 
Τεύχη της μελέτης. 
 

2. Κατά την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης, σχέδια «Ως κατασκευάσθη» των υφιστάμενων 
κρηπιδωμάτων δεν διατέθηκαν και ως εκ τούτου στοιχεία για την διάταξη του οπλισμού και το 
πάχος των τοιχωμάτων των υφιστάμενων κυψελωτών κιβωτίων (caisson) εκλείπουν από τα 
Τεύχη της μελέτης. Προ της εγκατάστασης των προσκρουστήρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
καταγράψει λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση των υλοποιημένων λιμενικών υποδομών, 
να εκπονήσει τους δικούς του ελέγχους για την εξακρίβωση των κατασκευαστικών 
λεπτομερειών και παραμέτρων που κρίνει απαραίτητα προκειμένου να τεκμηριώσει 
(υπολογιστικά) την επάρκεια της προτεινόμενης από αυτόν διάταξης αγκύρωσης των 
προσκρουστήρων και τουσυστήματος έδρασης αυτών (πχ. χαρακτηριστικά αγκυρίων, ενέματα 
εποξειδικών ρητινών, χρήση κατάλληλων κονιαμάτων για την δημιουργία ενιαιας έδρασης στο 
μέτωπο της ανωδομής κ.λ.π). Σαφής μνεία στην υποχρέωση του να σχεδιάσει το σύστημα 
αγκύρωσης γίνεται στα σχέδια και στα Τεύχη της Μελέτης. 
 

3. Δεν απαιτείται η ευθυγράμμιση όλων των μετόπων των προσκρουστήρων του λιμένα. Ο 
λιμένας διαθέτει ενιαίες, ανά επιμέρους τμήμα κρηπιδώματος, γραμμές παραβολής. Το κάθε 
τμήμα έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις προβλεπόμενες σε αυτό λειτουργίες (πλοίο σχεδιασμού, 
παραβολή ή πρυμνοδέτηση, κ.λ.π.). 
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4. Εκτροπέας ζωστήρα (belt deflector) υιοθετήθηκε στους προσκρουστήρες που προβλέπεται να 
εγκατασταθούν στις περιοχές των κεκλιμένων επίπεδων (ραμπών) καθώς, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Εργοδότη, τα υπό εξέταση κρηπιδώματα χρησιμοποιούνται περιστασιακά και για 
πλαγιοδέτηση. Σε κάθε περίπτωση η στέψη της μετόπης (πάνελ) του προσκρουστήρων 
προβλέπεται στην ίδια στάθμη με τη στέψη των ραμπών (βρίσκεται στην ίδια στάθμη με την 
ακμή του σκυροδέματος της ράμπας). Συνεπώς, ο καταπέλτης δε δύναται να εμπλακεί με τη 
μετόπη και τον εκτροπέα. 
 

5. Εφόσον το σύστημα προσκρουστήρων που θα προταθεί από τον Προμηθευτή / Ανάδοχο, 
εξασφαλίζει τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2 (τύπος προσκρουστήρα, 
απορρόφηση ενέργειας , προκληθείσα αντίδραση) δεν απαιτείται η εκ νέου υπολογιστική 
τεκμηρίωση της επάρκειας αυτού. Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στα 
Τεύχη και τα συνοδά Σχέδια της μελέτης. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επιθυμεί να 
προτείνει εναλλακτικό σύστημα προσκρουστήρων (π.χ. διαφοροποίηση στο ύψος του ελαστικού, 
στις διαστάσεις της μετόπης, ανάστροφη ή συνήθη τοποθέτηση του προσκρουστήρα κλπ.) θα 
πρέπει να τεκμηριώσει υπολογιστικά την επάρκεια του επί τη βάσει των απαιτήσεων του 
Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

6. Στη Μελέτη δεν προδιαγράφεται το μέγεθος και ο τύπος των αγκυρίων του συστήματος έδρασης 
και συνεπώς δεν ενσωματώνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. Αποτελεί, υποχρέωση του 
Προμηθευτή/Αναδόχου ο υπολογισμός των στοιχείων αυτών βάσει τωνεκάστοτε 
χαρακτηριστικών και απαιτήσεων του συστήματος που θα προτείνει. 
 

7. Τα κανονιστικά κείμενα (κανονισμοί, προδιαγραφές, κώδικες) που υιοθετήθηκαν στη μελέτη 
παρουσιάζονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι αντίστοιχοι ισοδύναμοι 
Ιαπωνικοί, Βρετανικοί, Γερμανικοί ή Αμερικάνικοι κανονισμοί δύναται να λάβουν εφαρμογής 
ως ρητά αναγράφεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

8. Το προτεινόμενο σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών στοιχείων τίθεται βάσει 
των προδιαγραφών ISO 12944 και είναι ενδεικτικό. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να τεκμηριώσει 
ότι η προτεινόμενη με την προσφορά του αντιδιαβρωτική προστασία εξασφαλίζει τις δεσμεύσεις 
που απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών (ISO 12944 
& ISO 20340, περιβάλλον C5-M, High durability, κ.λ.π.). 
 

9. Θέματα Διακήρυξης (π.χ. χρόνος εκπόνησης εργασιών, Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής 
ικανότητας του Αναδόχου κ.λ.π.) δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της ως άνω Τεχνικής Μελέτης 
και ως εκ τούτου κρίνουμε σκόπιμο ερωτήματα που τεθήκαν στο πλαίσιο της Διαβούλευσης να 
απαντηθούν από το Φορέα Δημοπράτησης του Διαγωνισμού. 
 
 

Με τιμή 
 

Δ. Σοφιαδέλη 
 
 
       Στην συνέχεια η Πρόεδρος θύμισε στο Σώμα ότι η μελέτη είχε τεθεί από το Δ.Λ.Τ.Μ. σε 
διαβούλευση, με αποτέλεσμα, αφού εξετάστηκαν τα αιτήματα-παρατηρήσεις από την 
διαβούλευση να γίνουν οι παραπάνω αλλαγές από την μελετήτρια.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου. 
2. Την με αρ. πρωτ.179/25-04-2019 επιστολή της κας Σοφιαδέλης Δανάης. 
3. Τις επιστολές που έλαβε το Δ.Λ.Τ.Μ. από την δημόσια διαβούλευση. 
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4. Την απόφαση Δ.Σ 102/2017 με θέμα: Περί της εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο του έργου 
«Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». 

5. Την απόφαση Δ.Σ 97/2017 με θέμα: Περί της επικαιροποίησης της απόφασης Δ.Σ με 
αρ. 149/2015 για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Συστήματος 
Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου».   

6. Το με αρ.πρωτ.3122.1-τ50/39224/17 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας. 
7. Την απόφαση Δ.Σ 149/2017 με θέμα: Περί της παραλαβής της μελέτης «Αναβάθμιση 

Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». 
8. Την απόφαση  77/2014 Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ. 
9. Την από 22-04-2015 σύμβαση μεταξύ της κας Σοφιαδέλη και του Δ.Λ.Τ.Μ. 
10. Την από 26/11/2015, θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, 

μελέτη με θέμα «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». 
11. Το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 

1 του ν. 4257/2014. 
12. 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. 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06). 
14. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και 

Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

16. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”. 

17. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
18. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο 

234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2. 
19. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων 

διατάξεων». 
20. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων». 
21. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού 

Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου». 
22. 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». 

23. Την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 με αρ. πρωτ. 14670/14-03-2019. 
24. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους 

2019. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Αποδέχεται το αποτέλεσμα της διαβούλευσης της μελέτης με θέμα «Αναβάθμιση 
Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» η οποία εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση 
Δ.Σ 149/2015. 
 
Β) Αποδέχεται και Εγκρίνει την τελευταία έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 
με θέμα «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» τα οποία 
παραλάβαμε από την μελετήτρια με  την αρ. πρωτ.179/25-04-2019 επιστολή της.  
 
Γ) Αποστέλλει σχέδιο διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων τευχών της 
μελέτης  με θέμα «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου», στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Π.Ν.Α  Ν. Αιγαίου για έγκριση. 
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Δ) Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τις δικές 
της ενέργειες. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 56/2019 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: 
 

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

Η Πρόεδρος 
 
 

Καλπουρτζή Α. Ελένη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Κατσάρας Παναγιώτης 
2. Παπουτσάς Δαμιανός 
3. Σαντοριναίος Μάρκος 
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