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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ     2/2023 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ   27/2023 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
  
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2023 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας. 
  
Θέμα 1Ο Η.Δ.: Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια 
διεθνούς  ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΘΗΡΑ” ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025» 
 
Στη Θήρα σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας  
Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 302/20-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δ.Λ.Τ. Θήρας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, 
δεδομένου ότι σε σύνολο  (7) μελών παρόντες ήταν (7):   
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ρούσσος Άγγελος, Πρόεδρος.  Σιγάλας Επιφάνειος, τακτικό μέλος 

Γρατσίας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος Πρέκα Μαρία Ιωάννα, τακτικό μέλος 

Δρόσου Ειρήνη, τακτικό μέλος  

Ζαμπέλη Ειρήνη, τακτικό μέλος  

Χάλαρης Αντώνιος, αν. μέλος  

Καρράς Παρασκευάς, αν. μέλος  

Βαρελάς Παναγιώτης, Υπολιμενάρχης  

 

Πρακτικογράφος :  Αντώνιος Αργυρός  τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο Σώμα το 1ο της ημερησίας 
διατάξεως θέμα ως ακολούθως :  
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Το Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ως φορέας διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης «Θήρα» της νήσου 
Θήρας, είναι φορέας  συνεχούς  λειτουργίας  για  την  εξυπηρέτηση  των  πλοίων  και 
μπορεί να εργάζεται όλο το 24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας 
σε βάρδιες. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η προστασία της λιμενικής εγκατάστασης 
των πλοίων αλλά και των επιβατών/επισκεπτών που εξυπηρετούνται  στη  νήσο  Θήρα, 
συμβάλλει στην διαμόρφωση και εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ομαλότητας και 
ασφάλειας, το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και 
συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στα πλαίσια αυτά, απαιτείται 
να υπάρχει συνεχής μέριμνα για την  ασφάλεια  από  έκνομες  ενέργειες  κατά  των  
πλοίων και της Λιμενικής Εγκατάστασης που τα εξυπηρετούν και για τον λόγο αυτόν, 
έχουν θεσπισθεί νομοθετικές ρυθμίσεις σε Διεθνές, Κοινοτικό και Εθνικό Επίπεδο. 
 

Η Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. Θήρας, ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις κείμενες διατάξεις, θέσπισε μία σειρά διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας τα οποία 
αντικατοπτρίζονται στη πολιτική Ασφάλειας που έχει υιοθετηθεί και η οποία προσδίδει 
τα μέγιστα στην φύλαξη και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας της λιμενικής 

εγκατάστασης σύμφωνα με το εν ισχύ Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 
(ΣΑΛΕ) και τον Κώδικα ISPS. 

Κατόπιν των ως άνω αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης   είναι η παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 
(ΙΕΠΥΑ) κατόχους της αδείας του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α’164) όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209) και ισχύει, όπως προβλέπεται στον Νόμο 3622/2007 
(ΦΕΚ Α’281) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102) και 
ισχύει, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ Β’1877). 

Ο ανωτέρω διαγωνισμός  κρίνεται σκόπιμος και αναγκαίος  καθώς το  Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ως 
φορέας διαχείρισης της Λιμενικής Εγκατάστασης «Θήρα» της νήσου Θήρας, είναι φορέας 
συνεχούς λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των πλοίων και μπορεί να εργάζεται όλο το 
24ωρο κατανέμοντας το προσωπικό με καθήκοντα ασφαλείας σε βάρδιες και απαιτείται 
να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών για την 
ασφάλεια του λιμένα.  

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν :  

1. τον έλεγχο πρόσβασης, προσώπων και οχημάτων στους χώρους της λιμενικής 
εγκατάστασης,  

2. έλεγχο ασφάλειας των εισερχομένων στα πλοία  επιβατών, των χειραποσκευών και 
των αποσκευών τους, με την βοήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου 
αποσκευών και προσώπων, όπως ανιχνευτών εκρηκτικών, μαγνητικών πυλών, 
ακτινοσκοπικών μηχανημάτων (X-RAYS),  

3. επιτήρηση συστημάτων CCTV στο Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΚΕΑΛΕ), τήρηση καταστάσεων εισερχομένων – εξερχόμενων, 
τήρηση βιβλίων συμβάντων, έλεγχος πρόσβασης επιβατών (εισιτήρια, κάρτες 
επιβίβασης κλπ.), χρηστών λιμένα, εργαζομένων κλπ., χωρίς να προκαλούνται, 
στο μέτρο του εφικτού, καθυστερήσεις σε επιβάτες και οχήματα προς επιβίβαση 
στα υπόχρεα πλοία,  

4. έρευνες ασφαλείας και περιπολίες σε χώρους της λιμενικής εγκατάστασης και 
αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ στον ΑΥΑΛΕ και στον Πρόεδρο ή όπως ορίζεται 
στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. 
Θήρας,  

5. την επιτήρηση των οριοθετημένων χώρων της Λιμενικής Εγκατάστασης με τη 
χρήση εξοπλισμού επιτήρησης, 
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6. τη διενέργεια εποχούμενων, θαλάσσιων και πεζών περιπόλων ασφαλείας σε τακτά 
χρονικά διαστήματα όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο ΣΑΛΕ,  

7. την καταγραφή και τήρηση των απαιτούμενων τεκμηριώσεων ασφαλείας,  

8. την αναφορά εκτάκτων περιστατικών ή συμβάντων ασφαλείας στον ΥΑΛΕ ή τον 
εκάστοτε αναπληρωτή του και την αντιμετώπιση αυτών,  

9. την πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων και διαταγών 
της Λιμενικής, Αστυνομικής και Τελωνειακής Αρχής. 

10. την πιστή εφαρμογή των οδηγιών του ΥΑΛΕ για την εφαρμογή του εγκεκριμένου 
ΣΑΛΕ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

Σημαντικός παράγοντας στην φιλοσοφία της ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης 
είναι επίσης η δυνατότητα του αναδόχου να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά 
εκτάκτου ανάγκης τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να περιγράφουν στην 
παρούσα φάση, αλλά είναι πιθανό να συμβούν στο χώρο όπου συγκεντρώνεται πλήθος 
ανθρώπων.  

Επίσης δύναται να του ανατεθούν επιπλέον παρεμφερείς εργασίες σχετικές με την 
ασφάλεια όπως η συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις ασφαλείας, υποχρεωτική 
συμμετοχή του προσωπικού με πλήρη εξάρτηση σε μία άσκηση και 4 γυμνάσια 
ασφαλείας σε ετήσια βάση, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ό,τι άλλο 
σχετικό με την ασφάλεια του λιμένος και των περιουσιακών του στοιχείων ζητηθεί από 
τον Υπεύθυνο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
του Δ.Λ.Τ. Θήρας και χωρίς να εκφεύγει από το σκοπό της υπό ανάθεσης σύμβασης.  

 
Στη συνέχεια το Δ.Σ. έλαβε γνώση :  

1. της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας, όπως έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ: 23REQ012159137 2023-02-20, ως πρωτογενές αίτημα και κοινοποιείται 
με την εισήγηση,  

2. την με αρ. πρωτ. 165/2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΔΑ : 
6Ζ4ΙΟΕ2Ε-9Δ6 και ΑΔΑΜ : 23REQ012159288 2023-02-20 ως προέγκριση του 
πρωτογενούς συνολικού προϋπολογισμού 1.699.589,76€,  

3. την  με αρ. πρωτ. 166/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό 
έτος 2023, με ΑΔΑ : ΨΜ5ΛΟΕ2Ε-5ΧΘ και ΑΔΑΜ : 23REQ012161901 2023-02-
20, ως έγκριση της δαπάνης για την τρέχουσα οικονομική χρήση συνολικού 
προϋπολογισμού 566.529,92€,  

4. του αναλυτικού τεύχους της διακήρυξης ως κοινοποιείται με την εισήγηση,  
 
και αφού έλαβε υπόψη του και συμβουλεύθηκε τις ακόλουθες διατάξεις:  

1. του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών 
Ταμείων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114),  

3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ως τροποποιήθη-

κε και ισχύει,  

4. του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλά-
δων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α΄ 113),  

5. του άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου / 15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοική-
σεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».  
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6. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,  

7. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» και ιδίως του άρθρου 37,  

8. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδρι-
ο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιή-
σεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελε-
σματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 
324-337 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,  

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

11. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομο-
θετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλε-
κτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

12. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απο-
τροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,  

13. του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δη-
μοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» , της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουρ-
γικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση, 

14. του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργά-
σιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθε-
στώς»,  

15. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώ-
πιων της Α.Ε.Π.Π.» ως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

16. του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115),  

17. της υπ' αριθμ. Αριθμ. 76928 /9.7 2021 ( Β’ 3075/13.7.2021)  Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης  και Επενδύσεων και  Επικρατείας με θέμα : «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,  

18. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβά-
σεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδι-
κασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

19. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τι-
μολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» 
(Α΄44)»,  
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20. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

21. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονι-
σμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

22. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  
των άρθρων 85 έως 101,  

23. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

24. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

25. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

26. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνι-

κή Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

27. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»  

28. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  

29. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

30. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα», ως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

31. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέ-
νων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ 
L 119, 

32. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυ-
σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

33. τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2005/65/ΕΚ, Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α') και την Υπουργική Απόφαση 
4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β'), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο 
πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών ε-
γκαταστάσεων,  

34. Τον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων 
(ISPS) και τροποποιήσεις SOLAS που υιοθετήθηκαν την 12 Δεκεμβρίου 2002, 

35. την Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων (ΦΕΚ: 
L310) 
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36. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία 
και στις λιμενικές εγκαταστάσεις» 

37. του ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α/20-12-2007) : Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, 
λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις. 

38. Το Ν.2518/97 (ΦΕΚ 164 Α') «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού αυ-
τών και άλλες Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3707/08 (ΦΕΚ 209 
Α/8-10-2008) « Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών » και όπως αυτοί ισχύουν σήμερα. 

39. την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων έκδοσης από τις Λιμενικές Αρχές άδειας για τη διενέργεια από ι-
διωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας των προβλεπόμενων από τα ε-
γκεκριμένα Σχέδια Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), ελέγχων ασφά-
λειας»,  

40. Το ΠΔ 56/2004 (ΦΕΚ 47Α 11.02.2002) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς 
Σύμβασης περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη Θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ SOLAS).  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση, τις τοποθετήσεις των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου και την ανάγνωση των εγγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την αναγκαιότητα της διενέργειας διεθνούς  ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΘΗΡΑ” ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025», για τη κάλυψη των αναγκών ασφάλειας του λιμένα 
και τη συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ Θήρας με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις,  

2. Εγκρίνει τη μελέτη, τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης για τη  
διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
τιμής, για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΘΗΡΑ” ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025» προϋπολογισμού 1.370.636,80€ πλέον ΦΠΑ 24%,  
για δύο έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.  

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή των απαραίτητων και 
αναγκαίων εγγράφων για την διενέργεια του διαγωνισμού έως την ολοκλήρωσή 
του.  

 

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 

    

 
O Πρόεδρος 

  

         
Τα μέλη 
 

1. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. 
 

 
 
 

2. ΓΡΑΤΣΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ , Αντιπρόεδρος.   

3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, τακτικό μέλος. 

4. ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, τακτικό μέλος. 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

5. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, αναπλ. μέλος. 

6. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, αναπλ. μέλος. 

7. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Υπολιμενάρχης. 
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