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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτµος, 5 Φεβρουαρίου 2019 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθµ. πρωτ.: 152                   
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                         
Ταχ. ∆/νση: Χώρα –Πάτµος                                                     
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 

 
  

Απόφαση υπ’ αριθµ. 7 
 
Θέµα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “ ∆ηµοσίευση περίληψης διακήρυξης διαγωνισµού” 

στην “Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήµος & Σία Ε.Ε.” (εφηµερίδα “Σταθµός στην Ενηµέρωση”), 
έναντι ποσού 59,83€ πλέον του Φ.Π.Α. (17%)» 

 
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. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/12-11-2012), µε θέµα: 

«Ρυθµίσεις για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ 

και των Ν.Π.∆.∆. αυτών έναντι ανταλλάγµατος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α΄/10-09-1979) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή 

εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

8. Την υπ’ αριθµ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), µε την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιµένα Σκάλας Πάτµου. 
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9. Την υπ’ αριθµ. 2/2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Έγκριση 

διακήρυξης δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος 

χρήσης τµήµατος της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Σκάλας Πάτµου για την τοποθέτηση και λειτουργία 

περιπτέρου». 

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

11. Ότι στον Κ.Α. 10.6462 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση. 

12. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 27/2019 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε αριθµό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

13. Την ανάγκη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για τη σχετική υπηρεσία. 

14. Την υπ’ αριθµ. 151/05-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ανωτέρω 

υπηρεσίας. 

15. Την υπ’ αριθµ. 152/05-02-2019 προσφορά της «Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήµος & Σία Ε.Ε.» 

(εφηµερίδα «Σταθµός στην Ενηµέρωση»). 

16. Την υπ’ αριθµ. 154/05-02-2019 περίληψη διακήρυξης δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την 

παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης τµήµατος της χερσαίας ζώνης του λιµένα Σκάλας 

Πάτµου για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρου (θέση ∆΄). 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. – Αναθέτει στην «Α. Αυγουλή – Γ. Γιαουρδήµος & Σία Ε.Ε.» (εφηµερίδα «Σταθµός στην 

Ενηµέρωση») (Α.Φ.Μ. 099270732, ∆.Ο.Υ. Κω, διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου και Ελευθερίου Βενιζέλου, 

Τ.Κ. 853 00, Κως, τηλ. 22420 48946, fax: 22420 21606] την παροχή της υπηρεσίας «∆ηµοσίευση 

περίληψης διακήρυξης διαγωνισµού» µία φορά, έναντι ποσού πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα 

τριών λεπτών (59,83€) πλέον Φ.Π.Α. (17%). 

2. – Η πληρωµή της αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου 

παροχής υπηρεσιών συνοδευόµενου από το φύλλο της εφηµερίδας «Σταθµός στην Ενηµέρωση» στο 

οποίο θα γίνει η δηµοσίευση, αφού προηγηθεί η παραλαβή των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή και 

η έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας. 

 

 
                                                                                                          Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

                                                                Γρηγόριος Στόικος 
                                                                ∆ήµαρχος Πάτµου                      
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