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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Έκτακτης Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 18/2020 από 11/11/2020.
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. πρακτ. 18/11-11-2020 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. Μάνεσης Δημήτριος
2. Παπουτσάς Δαμιανός
3. Κτενάς Μιχαήλ
4. Κουσαθανάς Κων/νος
5. Πάουλα Ειρήνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδρονίκου Αντωνία
2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος

ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Ζουγανέλη Ν. Χαραλαμπία
για την τήρηση των πρακτικών.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης αυτής συνεδρίασης και ενημέρωσε το Σώμα για
τον λόγο αυτής, η οποία αφορά στην λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό «Αναβάθμιση
συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού δαπάνης 2.839.150,00 € πλέον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνεται στην
Πράξη: «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με
αρ. πρωτ. 2511/31.07.2018 του Περιφερειάρχη και έχει λάβει κωδικό MIS 5021497, κατόπιν
υποβολής των αιτημάτων των εταιρειών α) ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, β) Trelleborg Marine Systems
και γ) ΔΙΟΜΑΡ ΜΟΝ. ΕΠΕ περί παρατάσεως της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών στον ανωτέρω διαγωνισμό
που υποβλήθησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ λόγω των
έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωναϊού COVID-19.
Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το έκτακτο και την νομιμότητα αυτής της έκτακτης συνεδρίασης.
Θέμα 1Ο :
Περί λήψης απόφασης για την παράταση ή μη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα
Μυκόνου».
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ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2020
Ο Πρόεδρος ανάγνωσε στο Σώμα την από 04/11/2020 επιστολή της εταιρείας ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ καθώς και τις από 6/11/2020 επιστολές των εταιρειών α) Trelleborg Marine Systems
και β) ΔΙΟΜΑΡ ΜΟΝ. ΕΠΕ με τις οποίες και οι τρεις (03) αιτούνται την παράταση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, λόγω των έκτακτων περιοριστικών
μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωναϊού COVID-19
και αναφέρουν αναλυτικά τα εξής:.
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Κηφισιά, 04 Νοεμβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Αίτημα παροχής διευκρινίσεων και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 49 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ»
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν
είναι ο ίδιος και κατασκευαστής των προσφερόμενων προσκρουστήρων και μεταλλικών
πλαισίων (μετώπες/πανέλα), η συμμόρφωση με τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και
Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7 της Διακήρυξης,
σημεία α) έως ε) καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν από τον
προσωρινό ανάδοχο ως αποδεικτικά μέσα του άρθρου 2.2.9.2 Β.5, αφορούν αποκλειστικά
τον κατασκευαστή / εργοστάσιο κατασκευής των ανωτέρω προσφερόμενων ειδών.
2. Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί παγκοσμίως για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, η λειτουργία της αγοράς παρουσιάζει
ιδιαίτερες δυσκολίες σε διεθνές επίπεδο. Επειδή τα προσφερόμενα προϊόντα κατασκευάζονται
σε χώρες του εξωτερικού, το οποίο συνεπάγεται επιπρόσθετες διοικητικές και
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις σε θέματα επικύρωσης εγγράφων και μεταφράσεων τους,
παρακαλούμε να παρατείνετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον
υπόψη διαγωνισμό κατά τέσσερεις εβδομάδες.
Με τιμή,
Για την εταιρεία
Παναγιώτης Μαλαμήτσης
---------------------------------------------------------------------------------------------------Trelleborg, November 5, 2020 Τρέλλεμποργκ,

5 Νοεμβρίου 2020

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας προσκρουστήρων με
αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20PROC007332389 2020‐09‐17, προσωρινό αριθμό διακήρυξης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε. 119417/10/09/2020 και αριθμό δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.
2020/S 179‐431647
Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα :
1/ Στα σχέδια των προσκρουστήρων που συνοδεύουν την διακήρυξη φαίνονται ενδεικτικές διατομές των
κρηπιδωμάτων επι των οποίων θα πακτωθούν οι προσκρουστήρες, χωρίς όμως να δίνουν διαστάσεις και
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της υποκείμενης δομής των κρηπιδωμάτων περιλαμβανομένου του
οπλισμού των (βλ. συνημμένο). Για να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την επάρκεια των
κρηπιδωμάτων, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τα κατασκευαστικά τους σχέδια (‘as‐built’ drawings) ,
ή εναλλακτικά βεβαιώσετε ότι η τελική κατασκευή έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχέδια
σχεδιασμού (‘design drawings) της αρχικής μελέτης κατασκευής του λιμένα.
2/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι η αντοχή του σκυροδέματος στις περιοχές αγκύρωσης των
προσκρουστήρων είναι κατ’ ελάχιστον ποιότητας C25/C30.
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3/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει επαρκές πάχος σκυροδέματος για την συμβατική αγκύρωση
των προσκρουστήρων SCN1400 & SCN1600 (ήτοι αγκυρίων M42 με βάθος διατρήσεως 420mm κατ’
ελάχιστον).
4/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι η Αρχή σας θα διαθέτει στον Ανάδοχο τμήματα του λιμένα σε τρόπο
ώστε οι εργασίες εγκατάστασης των προσκρουστήρων να είναι συνεχείς χωρίς διακοπές.
5/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε εάν η Αρχή σας μπορεί να διαθέσει στον Ανάδοχο αποθηκευτικό χώρο
2000m2 περίπου για την αποθήκευση υλικών & εργαλείων κατά την άφιξη των υλικών και μέχρι την
αποπεράτωση των εργασιών εγκατάστασης.
6/ Επίσης αν θα διατεθούν στον Ανάδοχο όλες οι απαιτούμενες άδειες προκειμένου να εργαστεί εντός του
λιμένα και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Σύμβαση.
7/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι η Μελέτη του 2015 που προσαρτήθηκε στην Διακήρυξη είναι ακόμη
εν ισχύ.
8/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι οι κρηπιδότοιχοι είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να επιτρέπουν την
μέθοδο εγκατάστασης που προβλέπει η Τεχνική Μελέτη και οι προδιαγραφές του διαγωνισμού και ότι η
αντοχή τους επαρκεί για τις δυνάμεις που αναπτύσσουν οι προδιαγραφόμενοι από την διακήρυξη
προσκρουστήρες.
9/ Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε ότι οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη ‘επικρατούσες συνθήκες’ είναι
αυτές
που
αναφέρονται
στην
παράγραφο
4.6
(https://mykonosports.gr/wp
content/uploads/2020/09/ΤΕΧΝΙΚΗ‐ΕΚΘΕΣΗ_signed.pdf) ήτοι “Επικρατούσες συνθήκες στην
περιοχή μελέτης (άνεμοι, κύματα, ρεύματα) αλλά και σταθερά όρια λιμενικής ζώνης (διαστάσεις
λιμενολεκάνης που επηρεάζουν την δυνατότητα ελιγμών κατά την παραβολή).”
10/ Λόγω καθυστερήσεων που αντιμετωπίζουμε στην έκδοση δικαιολογητικών από δημόσιες αρχές και
τραπεζικά ιδρύματα λόγω των περιορισμών εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας του covid19,
παρακαλούμε για την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών για τουλάχιστον άλλες
τρεις (3) εβδομάδες.
11/ Τόσο στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και στα αναρτημένα στον διαδικτυακό τόπο
eprocurement.gov.gr έγγραφα, το ΕΕΕΣ είναι διαθέσιμο μόνο στα ελληνικά και μόνο σε pdf μορφή.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη όλα τα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή, εφόσον
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στα ελληνικά.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι αλλοδαπή εταιρεία με έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ουδείς εκ των νομίμων εκπροσώπων αυτής μιλάει ελληνικά, το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογραφεί
στα αγγλικά, αφού είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου.
Παρακαλούμε όπως μας υποδείξετε την ορθή διαδικασία υποβολής του ΕΕΕΣ:
i.Μετάφραση αυτού (δηλαδή του .pdf αρχείου που διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή) στα
αγγλικά ώστε να υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να υποβληθεί με
συνημμένη μετάφραση στα ελληνικά από Έλληνα δικηγόρο; Ή ii.Η συμπλήρωσή του στα αγγλικά μέσω
της σελίδας https://espd.eop.bg/espd‐web/filter?lang=el με προσαρμογή του στις
ανάγκες του συγκεκριμένου διαγωνισμού με την εν συνεχεία θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής
του νομίμου εκπροσώπου και μετά μετάφραση στα ελληνικά από Έλληνα δικηγόρο;
12/ Για την ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση του κινδύνου και των δύο μερών στη συναλλαγή,
παρακαλούμε όπως εξετάσετε την εισαγωγή πρόβλεψης στον όρο 5 του Υποδείγματος της Σύμβασης (i)
εξαιρώντας την ευθύνη των μερών για διαφυγόντα κέρδη και έμμεση ζημία και (ii) περιορίζοντας την
ευθύνη του Αναδόχου στο 150% του συνολικού τιμήματος της
προμήθειας. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως προστεθεί (i) όρος με τον οποίο τα μέρη δεν δικαιούνται
αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη και έμμεση ζημία, και (ii) στο τέλος της παραγράφου 6 του όρου 5 η
φράση «η οποία περιορίζεται στο 150% του συνολικού τιμήματος της προμήθειας».
13/ Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι νοείτε με τη φράση «Επιπλέον, επί ποινή αποκλεισμού θα
προσκομίσει τεκμηριωμένη ανάλυση του κόστους αυτού, η οποία θα συνοδεύει την οικονομική προσφορά
του για διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης», που περιλαμβάνεται στο τέλος του Παραρτήματος
IV. Τι σημαίνει τεκμηριωμένη ανάλυση του κόστους για τους σκοπούς της Επιτροπής;
14/ Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτό η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής να
υπόκειται στους Ομοιόμορφους Κανόνες του ΔΕΕ για τις Εγγυητικές Επιστολές, έκδοση 2010, αριθμός
758 (Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758).
Sincerely, Με εκτίμηση,
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On behalf of Trelleborg Offshore & Construction AB
Marco Gaal
Board member & Operational Director
Trelleborg Marine Systems
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΟΜΑΡ ΜΟΝ. ΕΠΕ

06-11-2020

ΘΕΜΑ: Διακήρυξης σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης με ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
49 προσκρουστήρων στο Νέο Λιμένα Μυκόνου, με εκτιμώμενη αξία 2.839.150,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής
Σχετ: α)Σχετική απόφασή σας για παράταση της διενέργειας του διαγωνισμού για την 16/11/2020
β) άρθρο 10 ΠΔ 118/2007
γ) Αναρτηθείσα στο ΕΣΗΔΗΣ επιστολή μας από 20-10-2020
Κύριοι,
Στην συνέχεια των σχετικών, με δεδομένη την εν ισχύει πλέον Κυβερνητική Απόφαση αναγκαστικών
περιορισμών λόγω του κορονοϊου (μετακίνηση, προσέλευση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και αρχές, Τράπεζες
κ.λ.π.), η οποία δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία των εταιρειών, μεσολαβουσών και
των αργιών Σαββάτου & Κυριακής στις 7-8 & 14-15, ζητούμε ευλόγως και νέα παράταση του χ΄ρονου
υποβολής της προσφοράς μας.
Τελούντες εν αναμονή της απαντήσεώς σας στην επιστολή μας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου
διακαιώματός μας.
Μετά τιμής
Παναγιώτης Μουρελάτος
Στην συνέχεια το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β 1924/
2017, άρθρο 15 παρ 3 «Απόσυρση προσφοράς» καθώς ήδη δύο οικονομικοί φορείς έχουν ήδη
υποβάλει προσφορές στον εν λόγω διαγωνισμό, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζεται η
δυνατότητα των ως άνω οικονομικών φορέων να επανυποβάλλουν τις προσφορές τους
εφόσον το επιθυμούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Τα αιτήματα των εταιρειών α) ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, β) Trelleborg Marine Systems και γ)
ΔΙΟΜΑΡ ΜΟΝ. ΕΠΕ περί παρατάσεως της καταληκτικής ημερομηνίας.
3. Τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β 1924/ 2017, άρθρο 15 παρ 3 «Απόσυρση
προσφοράς».
4. Την απόφαση Δ.Σ. 90/2020 που εγκρίθηκε η 1η παράταση της ημερομηνίας υποβολής
προσφορών (ΑΔΑ: 6Ν6ΚΟΡ0Ρ-7ΧΠ).
5. Την απόφαση Δ.Σ. 77/2020 που εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης (ΑΔΑ:
6ΔΩ9ΟΡ0Ρ-ΙΘΨ).
6. Το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης της προμήθειας.
7. Την με αρ. πρωτ. 2666/02-09-2020 διατυπώθηκε η θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ.
8. Την με αρ. πρωτ. Α.Π. 2367/4-8-2020 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περ. Νοτ. Αιγαίου
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9. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 06/2020, με την οποία είχαν εγκριθεί για δεύτερη φορά οι
όροι του διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων
λιμένα Μυκόνου».
10. Την με αρ. πρωτ. 346/11-02-2020 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της
Π.Ν.Α.
11. Την τροποποιημένη μελέτη για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων
λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 5021497.
12. Τις νέες απορίες-διευκρινήσεις από ενδιαφερόμενο για τον διαγωνισμό.
13. Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 63/2019, με την οποία είχαν εγκριθεί οι όροι του
διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα
Μυκόνου».
14. Την ΑΑΥ 152/07-09-2020 με ΑΔΑ: Ψ5Τ1ΟΡ0Ρ-Ξ0Χ & ΑΔΑΜ: 20REQ007275433
15. Την ΑΑΥ 151/07-09-2020 με ΑΔΑ: 6Φ90ΟΡ0Ρ-8ΘΑ & ΑΔΑΜ: 20REQ007275440
16. Την μελέτη με ΑΔΑΜ: 20REQ007268820.
17. Την με αρ. πρωτ. 2478/12.07.2019 επιστολή της Διαχειριστικής Αρχής.
18. Την απόφαση Δ.Σ 56/2019 με θέμα: Περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης της συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας: «Αναβάθμιση συστήματος
προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου» με κωδικό MIS 5021497.(ΑΔΑ: 6ΕΥΞΟΡ0Ρ-ΥΩΡ)
19. Την με αρ. πρωτ.179/25-04-2019 επιστολή της κας Σοφιαδέλης Δανάης.
20. Τις επιστολές που έλαβε το Δ.Λ.Τ.Μ. από την δημόσια διαβούλευση.
21. 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». (ΑΔΑ: 64ΥΡΟΡ0ΡΑΤΕ)
22. Την απόφαση Δ.Σ 77/2017 με θέμα: Περί της επικαιροποίησης της απόφασης Δ.Σ με
αρ. 149/2015 για την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση Συστήματος
Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». (ΑΔΑ: Ω552ΟΡ0Ρ-Α0Ρ)
23. Το με αρ.πρωτ.3122.1-τ50/39224/17 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
24. Την απόφαση Δ.Σ 149/2015 με θέμα: Περί της παραλαβής της μελέτης «Αναβάθμιση
Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου». (ΑΔΑ: ΩΡ0ΒΟΡ0Ρ-Ε31)
25. Την απόφαση 77/2014 Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.
26. Την από 22-04-2015 σύμβαση μεταξύ της κας Σοφιαδέλη και του Δ.Λ.Τ.Μ.
27. Την από 26/11/2015, θεωρημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου,
μελέτη με θέμα «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου».
28. Το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου
1 του ν. 4257/2014.
29. 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.
30. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ (ν.3463/06).
31. Τις διατάξεις του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και
Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων».
32. 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».
33. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”.
34. Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
35. Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’, άρθρο
234 παρ. 3 και άρθρο 240 παρ. 2.
36. Τα άρθρα 158 & 160 του ν. 3463/2006.
37. Το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων».
38. Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
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ΑΔΑ: Ψ58ΔΟΡ0Ρ-ΓΤΞ
39. Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού
Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
40. 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».
41. Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικονομικού έτους
2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος και την νομιμότητα αυτής της συνεδρίασης.
Β) Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων λιμένα Μυκόνου»,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσοτέρων διαγωνιζομένων στην
διαγωνιστική διαδικασία λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούν τόσο παγκοσμίως
αλλά και στην ελληνική επικράτεια ειδικότερα λόγω των περιοριστικών μέτρων που
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19.
Γ) Ορίζει την 16/12/2020 και ώρα΄13:00 ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση συστήματος προσκρουστήρων
λιμένα Μυκόνου».
Δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι προγενέστερες αποφάσεις μας αναφορικά με τον εν λόγω
διαγωνισμό.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 114/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κτενάς Μιχαήλ
2. Κουσαθανάς Κων/νος
3. Παπουτσάς Δαμιανός
4. Πάουλα Ειρήνη

Μάνεσης Σ. Δημήτριος
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