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Αριθµ. Απόφασης  17/2019                   Θέµα: «Έγκριση των υπ’ αριθµ. 40/29-01-2019 και 95/31-01-2019  
                                                                             πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για  
                                                                             την ανάδειξη αναδόχου της “Προµήθειας κιβωτίων  
                                                                             παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου”»  
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 13η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 13:00 στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 

µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-4-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 207/07-02-2019 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε 

ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η 

πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους 

συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν 

δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα του δήµου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΩΝ στους Λειψούς 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών, 

2. Ευγενικός Πανάγος ο οποίος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 4ου  

3. Γιαµαίου Γεωργία θέµατος της ηµερησίας διατάξεως. 

4. Μαύρου Νοµική  

5. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

2. Μακρή Άννα αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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α) ο κ. Σκεµπές Ιωάννης, Αναπληρωµατικό Μέλος, ο οποίος δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και µετέχει 

χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

β) ο κ. Τσαµπαλάκης Νικήτας, Αναπληρωµατικό Μέλος, ο οποίος δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και 

µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και 

λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., που προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέµατος και αποχώρησε 

µετά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως και 

γ) η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο 

υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν. 4555/2018, σύµφωνα µε το οποίο: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας…».  

2) Το άρθρο 72, παρ.1ε του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «…ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 

του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

µπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες…». 

3) Το άρθρο 326 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Για συµβάσεις κάτω των ορίων, οι 

αναθέτοντες φορείς µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και 

στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισµού και της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 327 και 

328. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού. 

2. Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων κάτω των ορίων, δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής». 

4) Το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Προσφυγή στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 

2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, ο αναθέτων φορέας δηµοσιεύει διακήρυξη σύµφωνα µε το 

άρθρο 296. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, τρεις (3) 

τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

3. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς, δεν 

αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

5. Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης». 
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5) Το άρθρο 54, παρ. 7 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε το οποίο: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61». 

6) Το άρθρο 209, παρ.9 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το οποίο: «Για 

την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, 

νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου 

και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 

7) Το άρθρο 221, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το οποίο: «Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε 

ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο». 

8) Την ανάγκη για προµήθεια δεκαπέντε (15) pillars για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας 

Πάτµου, τα οποία θα λειτουργούν µε σύστηµα προπληρωµής και συγκεκριµένα µε επαναφορτιζόµενη 

κάρτα, σε αντικατάσταση υφιστάµενων που δεν διαθέτουν σύστηµα προπληρωµής. 

9) Ότι στον ΚΑ 20.7135.0004 του προϋπολογισµού εξόδων της Υπηρεσίας µας του οικονοµικού έτους 2018 

έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση 62.000,00€ ευρώ, για την προµήθεια κιβωτίων παροχών (πίλλαρς) για 

τους λιµένες αρµοδιότητας ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

10) Την υπ’ αριθµ. ΤΤΥΜ∆/11685/07-11-2018 Απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικής 

Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: «Απόφαση έγκρισης της Μελέτης 

Προµήθειας: “Προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

11) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη, ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται 

στο ποσό των 62.000,00€. 

12) Tην 137/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε την οποία αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω 

δαπάνης και η διάθεση της ανωτέρω εγγεγραµµένης στον προϋπολογισµό πίστωσης. 

13) Την υπ’ αριθµ. 86/2018 Απόφαση Ανατροπής ∆έσµευσης. 

14) Την υπ’ αριθµ. 50/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

15) Την υπ’ αριθµ. 2/2018 προηγούµενη Απόφαση ∆.Σ., µε θέµα:  «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών, έτους 2018». 

16) Την υπ’ αριθµ. 186/2018 προηγούµενη Απόφαση ∆.Σ., µε θέµα: «Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της: “Προµήθειας κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα 

Σκάλας Πάτµου”». 

17) Την υπ’ αριθµ. 2/2018 (αριθµ. πρωτ. 2406/22-11-2018) ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου. 
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18) Την υπ’ αριθµ. 2405/22-11-2018 προκήρυξη – περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου. 

19) Τις υποβληθείσες προσφορές στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισµού από τις εταιρείες «Βιοµηχανική 

Τεχνολογική Ανάπτυξη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» και «ΙΜΙΑ Τεχνική Ανώνυµος Εταιρεία». 

20) Το υπ’ αριθµ. 2513/10-12-2018 πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου της προµήθειας κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου. 

21) Την υπ’ αριθµ. 208/2018 προηγούµενη Απόφαση ∆.Σ., µε θέµα: «Επικύρωση αποτελεσµάτων 

συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της «Προµήθειας κιβωτίων παροχών (pillars) για το 

λιµένα Σκάλας Πάτµου». 

22) Το υπ’ αριθµ. 2523/18-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς αµφότερες τις Εταιρείες που 

συµµετείχαν στον ανωτέρω διαγωνισµό, µε θέµα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθµ. 208/2018 Απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας µας». 

23) Το γεγονός ότι κατά της υπ’ αριθµ. 208/2018 Απόφασης του Σώµατος δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

24) Το υπ’ αριθµ. 2637/27-12-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς την προσωρινή ανάδοχο 

«Βιοµηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», µε θέµα: «Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού για την “Προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το 

λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

25) Τον φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από την προσωρινή ανάδοχο 

και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 40/14-01-2019. 

26) Το υπ’ αριθµ. 40/29-01-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προµήθειας, σύµφωνα µε το οποίο τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης δεν ήταν πλήρη. 

27) Το υπ’ αριθµ. 68/29-01-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε θέµα: «Πρόσκληση συµπλήρωσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού για την “Προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το 

λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

28) Τον φάκελο συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα από την 

προσωρινή ανάδοχο και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 95/31-01-2019. 

29) Το υπ’ αριθµ. 95/31-01-2019 πρακτικό ελέγχου συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω προµήθειας, µε το οποίο προτείνεται η κατακύρωση 

του διαγωνισµού στην «Βιοµηχανική Τεχνολογική Ανάπτυξη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». 

30) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για την προµήθεια και λειτουργία του 
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µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στους λιµένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά µε αυτούς, τη   ρύθµιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείµενης νοµοθεσίας, τον προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των υπ’ αριθµ. 40/29-01-2019 και 95/31-

01-2019 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και την κατακύρωση του διαγωνισµού προµήθειας 

κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα Σκάλας Πάτµου στην εταιρεία «Βιοµηχανική Τεχνολογική 

Ανάπτυξη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Στην συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018, τα άρθρα 221, 326 και 327 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 

209 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, την εγγεγραµµένη 

πίστωση στον οικείο ΚΑ του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους, τις υπ’ αριθ. 137/2018 και 50/2019 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, την υπ’ αριθµ. 86/2018 Απόφαση Ανατροπής ∆έσµευσης, την υπ’ 

αριθµ. ΤΤΥΜ∆/11685/07-11-2018 Απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Μικρών ∆ήµων της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τις υπ’ αριθµ. 2/2018, 186/2018 και 208/2018 

προηγούµενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθµ. 2/2018 (αριθµ. πρωτ. 2406/22-11-2018) ∆ιακήρυξη, την υπ’ 

αριθµ. 2405/22-11-2018 προκήρυξη – περίληψη διακήρυξης, το υπ’ αριθµ. 2513/10-12-2018 πρακτικό 

διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισµού, το γεγονός ότι κατά της υπ’ αριθµ. 208/2018 προηγούµενης 

Απόφασής του δεν υποβλήθηκε ένσταση, τα υπ’ αριθµ. 2523/18-12-2018, 2637/27-12-2018 και 68/29-01-

2019 έγγραφα της Υπηρεσίας µας, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης από την προσωρινή 

ανάδοχο εταιρεία, τα υπ’ αριθ. 40/29-01-2019 και 95/31-01-2019 πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, την ανάγκη για προµήθεια δεκαπέντε (15) pillars για το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών 

λιµένα Σκάλας Πάτµου τα οποία θα λειτουργούν µε σύστηµα προπληρωµής, τα άρθρα 65 και 72 του Νόµου 

3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 
1. - Την έγκριση των υπ’ αριθ. 40/29-01-2019 και 95/31-01-2019 πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, στα πλαίσια του διαγωνισµού για την προµήθεια κιβωτίων παροχών (pillars) για το λιµένα 

Σκάλας Πάτµου. 

2. - Την κατακύρωση του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισµού στην εταιρεία «Βιοµηχανική Τεχνολογική 

Ανάπτυξη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «I.T.I. Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ. 095295121, ∆.Ο.Υ. A΄ 

Πειραιά, διεύθυνση: Σκουζέ 12, Τ.Κ. 185 36, Πειραιάς, τηλ. 210 4510696, fax: 210 4515895), έναντι 
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ποσού σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (48.860,00€) πλέον Φ.Π.Α. (24%), ήτοι εξήντα 

χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (60.586,40€) συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α., για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 208/2018 προηγούµενη Απόφασή του. 

3. - Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Στόικο Γρηγόριο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  17/2019. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                          Ευγενικός Πανάγος –  Γιαµαίου Γεωργία  
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                               Μαύρου Νοµική – Μάγγος Φώτιος  
                                                                             Κραουνάκης Γεώργιος                                                          
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 14/02/2019 

     
        Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
    Στόικος Γρηγόριος                                                                                    Κάππου Αναστασία 
    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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