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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                         Πάτµος, 6 ∆εκεµβρίου 2018 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                Αριθµ. πρωτ.: 2483  
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Χώρα –Πάτµος                                                     
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 
         

Απόφαση υπ’ αριθµ. 245 
 
Θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας αντιγράφου τεχνικού σχεδίου της µελέτης του έργου: 
“Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα 
Σκάλας Πάτµου”» 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Πάτµου 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µε θέµα: «Αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου». 

2. Το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε θέµα: «Αρµοδιότητες του Προέδρου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

5. Την υπ’ αριθµ. ∆20/οικ.357/Φ.10/Ε/11-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε 

θέµα: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο του ∆ήµου Πάτµου 

µε θέµα “Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας 

Πάτµου”». 

6. Το υπ’ αριθµ. ∆20/οικ. 2277/Φ.10/Ε/19-10-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών (∆20) 

του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, µε θέµα: 

«Έγκριση εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ 

σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 
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7. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 

οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για 

τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 

αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».                                                                             

8. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 64.7331.0002 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική 

πίστωση. 

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

10. Την υπ’ αριθµ. 33/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

11. Την ανάγκη προµήθειας αντιγράφου του τεχνικού σχεδίου της µελέτης του έργου «Αποκατάσταση 

αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου», το οποίο λόγω του 

µεγέθους του δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί από το φωτοτυπικό µηχάνηµα που διαθέτει η Υπηρεσία 

µας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας αντιγράφου τεχνικού σχεδίου της µελέτης του έργου: 

“Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου”», 

µε απευθείας ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της ανωτέρω προµήθειας που έχει 

συντάξει ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας και παρατίθεται παρακάτω: 

 
«ΑΡΘΡΟ 1Ο - Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια έγχρωµου αντιγράφου τεχνικού σχεδίου της µελέτης 

του έργου «Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Σκάλας 

Πάτµου», το οποίο είναι απαραίτητο να υποβληθεί στην ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, από την οποία µε το υπ’ αριθµ. ∆20/οικ. 2277/Φ.10/Ε/19-10-2018 έγγραφο της 

∆ιεύθυνσης Λιµενικών Υποδοµών (∆20) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών έχει ζητηθεί η έκδοση 

Απόφασης περί έγκρισης της εκτέλεσής του.  

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  - ∆ιατάξεις 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 

3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο – Τεχνικά χαρακτηριστικά 
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Το υπό προµήθεια έγχρωµο αντίγραφο τεχνικού σχεδίου θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις µε το 

πρωτότυπο, θα εκτυπωθεί σε λευκό χαρτί βάρους 80gr/m2 και θα παραδοθεί διπλωµένο κατά DIN A4.  

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο – Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας έχει ως εξής: 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

(m) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

ΤΙΜΗ/Τ.Μ. 
(€) 

ΤΙΜΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

(€) 

1 Τ1 1,05 x 0,594 1 0,62 10,00 6,20 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 6,20 

Φ.Π.Α. (24%) 1,49 

ΣΥΝΟΛΟ: 7,69 

Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος αποστολής του αντιγράφου στην Πάτµο, το οποίο 

θα επιβαρύνει το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. (η αποστολή θα γίνει µέσω της εταιρείας ταχυµεταφορών µε την οποία 

συνεργάζεται το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.). 

 
ΑΡΘΡΟ 5Ο - Έλεγχος – ∆οκιµές – Παραλαβή ειδών 

Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η αρτιότητα του παραλαµβανόµενου είδους και η συµφωνία του µε τις 

ανωτέρω προδιαγραφές. Αν το είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρµοστούν 

οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».  

3. – Η δαπάνη της προµήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, δεδοµένου ότι στον προϋπολογισµό εξόδων 

του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7331.0002. 

4. – Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

5. – Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση στον µειοδότη της 

Απόφασής µας περί ανάθεσης της προµήθειας. 

 

 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

                                                                            Γρηγόριος Στόικος 
                                                                            ∆ήµαρχος Πάτµου 
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