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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 103 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ  

  

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 06/2017 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας.  

  

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλων οικονομικών προσφορών 
διαγωνιζομένων συνοπτικού διαγωνισμού «στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Έκθεση Χωροθέτησης μαρίνας Μονολίθου» και καθορισμός προσωρινού αναδόχου. 
 

Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 31 του μήνα Μαρτίου 

του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα 

από την υπ’ αριθ. πρωτ. 609/27-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε 

στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 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  

1. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ.   

2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.    

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , μέλος.   

4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.   

5. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, (Λ/Χ) μέλος.    

6. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , μέλος    

7. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ , μέλος  

  

Πρακτικογράφος :  Αντώνιος Αργυρός  τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.  

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Πελέκης και εισηγούμενος το 2o θέμα της 

ημερησίας διάταξης είπε τα εξής :  
  Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 2852/17.03.2017 η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού 

«στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης μαρίνας 

Μονολίθου» μας διαβίβασε το πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων οικονομικών 

προσφορών διαγωνιζομένων συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 117 του Ν.4412/2016. Παρακαλώ για την έγκριση του και τον ορισμό προσωρινού 

ανάδοχου. 

Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του , την υπ' αριθ. 32/17.02.2017  απόφαση 

του δ.σ. "Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης Μαρίνας 

Μονόλιθου», 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

αποφασίζει με πλειοψηφία 

Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης υποφακέλων οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων 

συνοπτικού διαγωνισμού «στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση 

Χωροθέτησης μαρίνας Μονολίθου»  και ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία ΜΑΡΝΕΤ 
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Α.Τ.Ε. με έδρα την Αθήνα Αττικής , Α.Φ.Μ. 094496627 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με 

συνολική βαθμολογία U=83,80 και συνολικό ποσό κατ΄ αποκοπή έναντι του οποίου η 

εταιρεία προτίθεται νε εκτελέσει την μελέτη 28.775,20 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό έκπτωσης 36%. 

Οι κκ Δανίκας Αντώνιος και Σιγάλας Αντώνιος δήλωσαν παρών.  

 

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

    O Πρόεδρος             Τα μέλη  

1. ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ.  2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.   
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , μέλος.  
4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.  
5. ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, (Λ/Χ) μέλος.  
6. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , μέλος  
7. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ , μέλος 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα  

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

  

  

          ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  
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