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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                Πάτµος, 15 Μαρτίου 2019 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                       Αριθµ. πρωτ.: 405              
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση: Χώρα –Πάτµος                                                     
Τ.Κ: 855 00, ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 
               

Απόφαση υπ’ αριθµ. 31 
 
Θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισµού της προµήθειας λουκέτων, κλειδαριών και γράσου» 
 
 

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. 30.6654 προϋπολογισµού τρέχοντος έτους υπάρχει γραµµένη σχετική πίστωση. 

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
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8. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµ. 65/2019 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, µε αριθµό καταχώρισης 2 στα λογιστικά βιβλία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

9. Την ανάγκη προµήθειας λουκέτων, κλειδαριών και γράσου, που είναι απαραίτητα για την ασφάλιση 

θυρών της περίφραξης της Λιµενικής Εγκατάστασης Σκάλας Πάτµου, καθώς και του κτιρίου επιβατών του 

ίδιου λιµένα. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προµήθειας λουκέτων, κλειδαριών και γράσου, που είναι απαραίτητα για την 

ασφάλιση θυρών της περίφραξης της Λιµενικής Εγκατάστασης Σκάλας Πάτµου, καθώς και του κτιρίου 

επιβατών του ίδιου λιµένα, µε απευθείας ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό που έχει συντάξει ο υπάλληλος του 

Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και παρατίθενται παρακάτω: 

 
«ΑΡΘΡΟ 1Ο - Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια λουκέτων, κλειδαριών και γράσου, που είναι 

απαραίτητα για την ασφάλιση θυρών της περίφραξης της Λιµενικής Εγκατάστασης Σκάλας Πάτµου, καθώς 

και του κτιρίου επιβατών του ίδιου λιµένα.  

 

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 - Προϋπολογισµός 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προµήθεια ειδών και ο προϋπολογισµός της προµήθειας έχουν ως 

κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΕΙ∆ΟΥΣ (€) 

1 
Λουκέτο ανοξείδωτο, για χρήση στη 
θάλασσα, 50mm, µε δύο κλειδιά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 16,00 64,00 

2 
Κλειδαριά µεσόπορτας 70/45 νίκελ 
τετράγωνη πλάκα, µε δύο κλειδιά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,50 5,50 

3 
Κλειδαριά χωνευτή µε κύλινδρο 
(πλήρης), µε ορειχάλκινο φινίρισµα και 
δύο κλειδιά 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1 16,50 16,50 

4 Γράσο λιθίου (συσκευασία 450gr-500gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,50 5,50 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 91,50 

Φ.Π.Α. (24%): 21,96 

ΣΥΝΟΛΟ: 113,46 
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Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται το κόστος θαλάσσιας µεταφοράς των ειδών στην Πάτµο και 

παράδοσής τους στην αποθήκη του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. (εντός του λιµένα Σκάλας Πάτµου).  

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο - Έλεγχος – ∆οκιµές – Παραλαβή ειδών 
Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαµβανοµένων ειδών και η συµφωνία 

τους µε τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο 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. 30.6654. 

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

προσφορά µόνο βάσει τιµής. 

5. – Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση στον 

µειοδότη της Απόφασής µας περί ανάθεσης της προµήθειας. 

 

 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

                                                                            Γρηγόριος Στόικος 
                                                                            ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                      
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