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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτµος, 14 Μαρτίου 2019 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθµ. πρωτ.: 393                        
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
 
Ταχ. ∆/νση:  Χώρα –Πάτµος                                  
Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                 
Fax:             2247 0 33355                                                 
       
 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 29 
 
Θέµα: «Απευθείας ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών 

για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. στον Μαλλιάκα 
Κωνσταντίνο του Εµµανουήλ, έναντι ποσού 1.847,27€ πλέον του Φ.Π.Α.» 

 
 

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. 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». 

6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 10.7134.0001 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική 

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

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 60/2019 

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

9. Την ανάγκη προµήθειας δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός πολυµηχανήµατος και ενός UPS για την 

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µετά την καταστροφή αντίστοιχων 

µηχανηµάτων, λόγω του κεραυνού που έπληξε το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πάτµου πριν από ενάµιση µήνα. 

10. Την υπ’ αριθµ. 16/2019 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας 

ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.». 

11. Την υπ’ αριθµ. 307/26-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη της ανωτέρω 

προµήθειας, η οποία απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόµενο και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας µας, όπου προβλεπόταν ότι οι προσφορές για την ανωτέρω προµήθεια έπρεπε να υποβληθούν 

µε κάθε πρόσφορο τρόπο στην Υπηρεσία µας έως τις 04-03-2019 και ώρα 13:00. 

12. Την από 04-03-2019 προσφορά του Μαλλιάκα Κωνσταντίνου του Εµµανουήλ, η οποία παραλήφθηκε 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εµπρόθεσµα (ώρα 12:47µ.µ.), ποσού χιλίων οκτακοσίων σαράντα επτά 

ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.847,27€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%) 

13. Την από 04-03-2019 προσφορά του Ευθυµιάδη ∆ηµητρίου του Χαραλάµπου, η οποία παραλήφθηκε 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εκπρόθεσµα (ώρα 2:28µ.µ. και σε ορθή επανάληψη ώρα 3:47µ.µ.). 

14. Το υπ’ αριθµ. 358/14-03-2019 πρακτικό αξιολόγησης – εισήγηση για ανάθεση της επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
 
1. – Αποδέχεται το υπ’ αριθµ. 358/14-03-2019 πρακτικό αξιολόγησης – εισήγηση για ανάθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

2. – Απορρίπτει την προσφορά του Ευθυµιάδη ∆ηµητρίου του Χαραλάµπου, η οποία παραλήφθηκε 

εκπρόθεσµα, ως µη κανονική προσφορά. 

3. – Αναθέτει στον Μαλλιάκα Κωνσταντίνο του Εµµανουήλ (Α.Φ.Μ. 047071420, ∆.Ο.Υ. Ρόδου, 

διεύθυνση: Σύµη ∆ωδεκανήσου, Τ.Κ. 856 00, υποκατάστηµα: Κωνσταντίνου Καβάφη 30, Τ.Κ. 111 

43, Αθήνα, τηλ. 211 4113211), την προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών 

για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε τα χαρακτηριστικά που 

περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 16/2019 Απόφασή του, έναντι ποσού χιλίων οκτακοσίων σαράντα επτά 

ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.847,27€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, διότι υπέβαλε την µοναδική κανονική 

προσφορά.  
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4. – Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση 

στην ανάδοχο της παρούσας Απόφασης. 

5. – Το κόστος θαλάσσιας µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών από την έδρα του αναδόχου της 

προµήθειας στην Πάτµο και παράδοσής τους στο γραφείο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. βαρύνει τον ίδιο. 

 

 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 

                                                                                Γρηγόριος Στόικος  
                                                                                ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                      
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