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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτµος, 1 Ιουλίου 2019 
       ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθµ. πρωτ.:  1138                            
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση:  Χώρα –Πάτµος                                  
Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                 
Fax:             2247 0 33355                                                 
       

Απόφαση υπ’ αριθµ. 102 
 
Θέµα: «Απευθείας ανάθεση της προµήθειας φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος 

(prepaid) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. στην “Ελληνικά 
Ταχυδροµεία Α.Ε.”, έναντι ποσού 1.112,50€» 

 
 

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 133 Α’/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. 00.6221.0001 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. 97/2019 

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

9. Την ανάγκη προµήθειας φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος εσωτερικού (prepaid), για 

την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

10. Την υπ’ αριθµ. 92/2019 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας 

ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας φακέλων 

αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (prepaid), για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.». 

11. Την υπ’ αριθµ. 1081/25-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

12. Την υπ’ αριθµ. 1088/26-06-2019 προσφορά της «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.», ποσού 1.112,50€. 

13. Το υπ’ αριθµ. 1088/01-07-2019 πρακτικό αξιολόγησης – εισήγηση για ανάθεση της επιτροπής 

αξιολόγησης προσφορών. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. – Αποδέχεται το υπ’ αριθµ. 1088/01-07-2019 πρακτικό αξιολόγησης – εισήγηση για ανάθεση της 

επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 

2. – Αναθέτει στην «Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε.» [Α.Φ.Μ. 094026421, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, 

διεύθυνση: Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88, τηλ. 210 3353053 & 210 3353608 και fax: 210 3241507 & 210 

3314862], την προµήθεια φακέλων αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (prepaid) για την 

κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 92/2019 

Απόφασή του, έναντι ποσού χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.112,50€). 

3. – Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

παρούσας Απόφασης στην ανάδοχο εταιρεία. 

4. – Το κόστος θαλάσσιας µεταφοράς των υπό προµήθεια ειδών και παράδοσής τους στα γραφεία του 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 

 

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 

                                                                                Γρηγόριος Στόικος  
                                                                                ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                      
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