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Αριθµ. Απόφασης  117/2019   Θέµα: «Έγκριση του υπ’ αριθµ. 1484/19-08-2019 πρακτικού διεξαγωγής  
   δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του  
   ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης τµήµατος του κτιρίου επιβατών  
   λιµένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και  
   λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος» 
 

Στην Πάτµο, σήµερα την 22α του µηνός Αυγούστου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12η 

µεσηµβρινή στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1497/21-08-2019 εγγράφου προσκλήσεως 

του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού για τη 

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Νόµου 

3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να 

γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η 

συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον 

των θεµάτων». 

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 πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                     

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 4. Μαύρου Νοµική 

2. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος 5. Μπαϊράµη Ελένη, Υπο/χης Πάτµου 

3. Γιαµαίου Γεωργία  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

2. Μακρή Άννα 4. Ευγενικός Πανάγος 

Αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης, 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 1ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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1) Το άρθρο 24 του Νόµου 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε θέµα: «Παραχωρήσεις χώρων 

ζώνης λιµένα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Την υπ’ αριθµ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, µε θέµα: «Οδηγίες για την εκµετάλλευση της Ζώνης Λιµένα στα πλαίσια της παραχώρησης του 

ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης των χώρων αυτής». 

3) Την υπ’ αριθµ. 33131/18-05-2015 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 106/03-06-2015), µε θέµα: «Καθορισµός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης 

λιµένα Λειψών». 

4) Το 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». 

5) Την υπ’ αριθµ. 133/1990 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

6) Την  υπ’ αριθµ. 47/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος,  µε θέµα: ««Εξέταση του υπ' αριθµ. 

9274/10-04-2019 εγγράφου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, µε θέµα: "Απάντηση σε έγγραφό 

σας - Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας"». 

7)  Την υπ’ αριθµ. 87/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Περί διοικητικής αποβολής της 

εκµεταλλεύτριας του κτιρίου επιβατών λιµένα Λειψών». 

8) Την υπ’ αριθµ. 97/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση διακήρυξης δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης τµήµατος του κτιρίου 

επιβατών λιµένα Λειψών και του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία Καταστήµατος 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος εντός της αίθουσας αναµονής επιβατών, µε προαιρετική εµπορική χρήση» 

9) Την υπ’ αριθµ. 1316/22-07-2019 ∆ιακήρυξη δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

10) Την υπ’ αριθµ. 1317/22-07-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

11) Το υπ’ αριθµ. 1484/19-08-2019 πρακτικό διεξαγωγής του ανωτέρω δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής:  

«Στην Πάτµο σήµερα, την 19η του µηνός Αυγούστου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00π.µ., οι 

παρακάτω υπογεγραµµένοι: 

1) Γεώργιος Καρακατσάνης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου – Πρόεδρος, 

2) Καλλιόπη Κοντογιωργάκη, υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου – Γραµµατέας, 

3) Αναστασία Γρύλλη, υπάλληλος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου – Μέλος 

αποτελούντες την κατά το άρθρο 26 του Π.∆. 715/1979 συσταθείσα επιτροπή διαγωνισµού για την διενέργεια 

δηµοπρασιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης ακινήτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (εφεξής ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), βάσει της υπ’ αριθµ. 160/2018 Απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του, συνήλθαµε στο γραφείο του για την διεξαγωγή δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την 

παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης τµήµατος του κτιρίου επιβατών λιµένα Λειψών και 
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του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

[Επιχείρησης µαζικής εστίασης µερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύµατος)], µε προαιρετική εµπορική 

χρήση, εντός της αίθουσας αναµονής επιβατών, βάσει της υπ’ αριθµ. 1316/22-07-2019 διακήρυξης. 

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο, η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ότι κατατέθηκαν οι κάτωθι φάκελοι προσφορών: 

α)  Από την εταιρεία «EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.», ο οποίος έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 

1484/19-08-2019. Τον φάκελο προσκόµισε η κα Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάη του Ρικάρδο.  

β) Από την κα Σεΐτη Πετρούλα του ∆ηµητρίου, ο οποίος έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 1485/19-08-2019. Τον 

φάκελο προσκόµισε η ενδιαφερόµενη αυτοπροσώπως. 

Εντός του φακέλου που κατατέθηκε από την εταιρεία «EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.» 

βρέθηκαν τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία µονογράφηκαν από τα µέλη της Επιτροπής: 

i. Ενυπόγραφη αίτηση συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, υπογεγραµµένη από τη νόµιµη εκπρόσωπό 

της κα Φαρίας Χάτσιου ∆ανάη του Ρικαρδο και νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της, στην 

οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο της προσφέρουσας εταιρείας, όσο και της ιδίας. Επ’ αυτής 

δηλώνεται το ενδιαφέρον συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

διακήρυξής του. Επίσης, συνοδεύεται από το από 05-08-2019 πρακτικό Απόφασης των διαχειριστών της περί 

συµµετοχής της στον παρόντα διαγωνισµό και εκπροσώπησής της από την κα Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάη του 

Ρικάρδο.  

ii. Η υπ’ αριθµ. 1606734/29-07-2019 Ανακοίνωση του Τµήµατος Μητρώου /Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, συνοδευόµενη από το ισχύον καταστατικό της 

προσφέρουσας εταιρείας, σύµφωνα µε το οποίο εταίροι και διαχειριστές της είναι ο κ. Φαρίας – Νικολόπουλος 

Ρικάρδο του Ρικάρδο και η κα Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάη του Ρικάρδο. 

iii. Τα υπ’ αριθµ. 869727.1258833/29-07-2019 και 869727.1258834/31-07-2019 Γενικά Πιστοποιητικά του 

Τµήµατος Μητρώου /Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 

iv. Το υπ’ αριθµ.  67159646/07-08-2019 Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (για κάθε 

νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου) της προσφέρουσας εταιρείας.  

v. Το υπ’ αριθµ.  67135170/01-08-2019 Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (για κάθε 

νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου) της Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάης του Ρικάρδο.  

vi. Το υπ’ αριθµ.  67159572/07-08-2019 Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (για κάθε 

νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου) του Φαρίας – Νικολόπουλου Ρικάρδο του 

Ρικάρδο.  

vii. Η υπ’ αριθµ. 994/07-08-2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ε.Φ.Κ.Α. της προσφέρουσας. 

viii. Η υπ’ αριθµ. 1127/01-08-2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ε.Φ.Κ.Α. της Φαρίας – 

Χάτσιου ∆ανάης του Ρικάρδο.  
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ix. Οι υπ’ αριθµ. 950607/06-08-2019 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ε.Φ.Κ.Α./ Γ΄ Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση µη µισθωτών Αττικής- Αθηνών Νότιος Τοµέας / Β΄ Περιφερειακό Τµήµα µη µισθωτών Αττικής – 

Αθηνών Νότιου Τοµέα, που αφορούν προσωπικά τους δύο εταίρους και διαχειριστές της προσφέρουσας.  

x. Η υπ’ αριθµ. 6522/20-05-2019 Ανακοίνωση σύστασης εταιρείας µέσω υπηρεσίας µιας στάσης της 

Υπηρεσίας µίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 

συνοδευόµενη από το αρχικό καταστατικό της προσφέρουσας. 

xi. Η υπ’ αριθµ. 6527/20-05-2019 Βεβαίωση της Υπηρεσίας µίας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 

xii. Τα υπ’ αριθµ. 231550/30-07-2019 και 231551/30-07-2019 Αντίγραφα ποινικού µητρώου για γενική χρήση 

των δύο εταίρων – διαχειριστών της προσφέρουσας. 

xiii. Η υπ’ αριθµ. 1422/07-08-2019 Βεβαίωση µη ύπαρξης οποιουδήποτε είδους οφειλής προς το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

xiv. Η υπ’ αριθµ. 1856/08-08-2019 ∆ηµοτική Ενηµερότητα Οφειλών του ∆ήµου Λειψών. 

xv. Το υπ’ αριθµ. 784427/08-08-2019 Γραµµάτιο Συστάσεως Χρηµατικής Παρακαταθήκης του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ποσού 375,00€. 

xvi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της εταίρου - 

διαχειρίστριας της προσφέρουσας κας Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάης, σύµφωνα µε την οποία ο ασφαλιστικός 

φορέας στον οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης των ασκούντων την διοίκηση της προσφέρουσας είναι ο 

Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.), ενώ δεν απασχολεί προσωπικό έως και σήµερα. xvi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/86, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της εταίρου - διαχειρίστριας της προσφέρουσας κας 

Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάης, µε την οποία δηλώνεται ότι η προσφέρουσα δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από 

σύµβαση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών ή εκµίσθωσης µε δηµόσιο φορέα, ούτε και έχει αποβληθεί από 

χώρο που της είχε παραχωρηθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2971/2001, όπως ισχύει. 

xvii. Έγγραφη προσφορά για το µηνιαίο αντάλλαγµα ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) για την παραχώρηση 

του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης του ανωτέρω χώρου, επί της οποίας αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των 

όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, της κατάστασης στην οποία 

βρίσκεται ο προς παραχώρηση χώρος, καθώς και του γεγονότος ότι το αναγραφόµενο στην προσφορά της 

αντάλλαγµα θα επιβαρύνεται µε 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου. Η ανωτέρω 

προσφορά είναι νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της διαχειρίστριας της προσφέρουσας κας 

Φαρίας – Χάτσιου ∆ανάης. 

xviii. Τα υπ’ αριθµ. 9534/29-07-2019, 50360/01-08-2019, 50436/01-08-2019, 50437/01-08-2019, 50438/01-

08-2019, 50439/01-08-2019, 50440/01-08-2019 και 21234/06-08-2019 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου 

Αθηνών, σύµφωνα µε τα οποία η προσφέρουσα εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής – εξυγίανσης και δεν έχουν κατατεθεί 

δικόγραφα αίτησης για υπαγωγή της στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή, 

αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης, πτωχεύσεων, αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης και υπαγωγής στην 

έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.  
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xix. Τα υπ’ αριθµ. 336/06-08-2019 και 345/07-08-2019 Πιστοποιητικά του Ειρηνοδικείου Κρωπίας περί µη 

κατάθεσης αίτησης ούτε και έκδοσης Απόφασης για διορισµό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή 

και µη κατάθεσης αίτησης διαδικασίας εκούσιας, ούτε έκδοσης Απόφασης που να αφορά τη λύση της 

προσφέρουσας. 

Εντός του φακέλου που κατατέθηκε από την κα Σεΐτη Πετρούλα του ∆ηµητρίου βρέθηκαν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά, τα οποία µονογράφηκαν από τα µέλη της Επιτροπής: 

i. Ενυπόγραφη αίτηση συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό, µη θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πλην του Α.Φ.Μ.  

ii. Το υπ’ αριθµ. 67062664/22-07-2019 Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο (για κάθε νόµιµη 

χρήση εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου).  

iii. Η υπ’ αριθµ. 43/22-07-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Γ.Α.), που 

αφορά προσωπικά την προσφέρουσα. 

iv. H υπ’ αριθµ. 380784/22-07-2019 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας του Ε.Φ.Κ.Α. 

v. Το υπ’ αριθµ. 4498/05-06-2019 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση της προσφέρουσας.  

vi. Η υπ’ αριθµ. 1462/13-08-2019 Βεβαίωση µη ύπαρξης ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών προς το 

∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

vii. Το υπ’ αριθµ. 1370/23-07-2019 Γραµµάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων υπέρ του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., ποσού τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (375,00€). 

viii. Τo υπ’ αριθµ. 182/25-07-2019 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Κω, σύµφωνα µε το οποίο η 

προσφέρουσα δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ειδική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

ix. Έγγραφη προσφορά για το µηνιαίο αντάλλαγµα ποσού τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€). Σηµειώνεται 

ότι στο δικαιολογητικό αυτό αναφέρονται µόνο η φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ακριβώς κάτω 

«380€ Τρακόσια Ογδόντα Ευρώ» και είναι ανυπόγραφο. 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι: 

α) Η προσφορά της «EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.» είναι πλήρης ως προς τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

β) Η προσφορά της Σεΐτη Πετρούλας του ∆ηµητρίου δεν είναι πλήρης διότι: 

- Στην αίτηση συµµετοχής της στον παρόντα διαγωνισµό δεν υπάρχει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της 

και δεν αναγράφεται ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου της. 

- Στον φάκελο προσφοράς δεν περιλαµβάνεται ∆ηµοτική Ενηµερότητα από τον ∆ήµο Λειψών. 

- Στον φάκελο προσφοράς δεν περιλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της προσφέρουσας, νόµιµα 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία να δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, στους 

οποίους υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης τόσο της προσφέρουσας, όσο και των υπαλλήλων που αυτή απασχολεί 

κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι φορείς στους οποίους είχε 

υποχρέωση να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως εργοδότρια έως 31-12-2016. 
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- Στον φάκελο προσφοράς δεν περιλαµβάνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 της προσφέρουσας, νόµιµα 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από 

σύµβαση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών ή εκµίσθωσης µε δηµόσιο φορέα. 

- Η Έγγραφη προσφορά της είναι ανυπόγραφη και ως εκ τούτου στερείται νοµικής ισχύος, ενώ σε αυτή δεν 

αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού, τους οποίους και αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως, της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο προς παραχώρηση χώρος, καθώς και του 

γεγονότος ότι το αναγραφόµενο στην προσφορά της αντάλλαγµα θα επιβαρύνεται µε 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% 

Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου.  

∆εδοµένου ότι σύµφωνα µε την διακήρυξη του διαγωνισµού: «Εφόσον η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 

διαπιστώσει ότι ελλείπει κάποιο εκ των δικαιολογητικών της παρ. α΄ του παρόντος άρθρου θα ανακοινώσει 

τούτο προς τον ενδιαφερόµενο και θα συντάξει αιτιολογηµένο πρακτικό αποκλεισµού», η Επιτροπή 

γνωµοδοτεί υπέρ του αποκλεισµού της Σεϊτη Πετρούλας του ∆ηµητρίου από την διαδικασία.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε στην Σεΐτη Πετρούλα του ∆ηµητρίου τον 

αποκλεισµό της από την διαδικασία για τους προαναφερθέντες λόγους και κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας 

υποβολής των ανοικτών προσφορών. Η εκπρόσωπος της µοναδικής συµµετέχουσας της οποίας η προσφορά 

κρίθηκε πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά «EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.» κα Φαρίας – Χάτσιου 

∆ανάη δήλωσε ότι εµµένει στην προσφορά της όσον αφορά στο µηνιαίο αντάλλαγµα για την παραχώρηση του 

ανωτέρω χώρου, ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) πλέον των νόµιµων επιβαρύνσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη την τυπική πληρότητα των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε η «EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.», καθώς και το γεγονός ότι το 

προσφερθέν από αυτήν χρηµατικό αντάλλαγµα υπερβαίνει το τεθέν µε την διακήρυξη του διαγωνισµού 

ελάχιστο όριο, προτείνει οµόφωνα την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε αυτήν, έναντι 

µηνιαίου ανταλλάγµατος τετρακοσίων ευρώ (400,00€), πλέον επιβαρύνσεων 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, 3% 

Χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήµου.» 

12) Την παρ. 1 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 

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 
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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». 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο 

οποίος ενηµέρωσε το Σώµα ότι δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισµού. 

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του υπ’ αριθµ. 1484/19-08-2019 πρακτικού 

διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού και την κατακύρωση του αποτελέσµατός του στην εταιρεία 

«EAGLE SEAPLANES CARGO Ι.Κ.Ε.» κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, το άρθρο 24 του Νόµου 2971/2001, την υπ’ αριθµ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την υπ’ αριθµ. 33131/18-05-2015 Απόφαση 

του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, το Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ 

212Α΄/10-09-1979), την υπ’ αριθµ. 133/1990 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, τις  υπ’ 

αριθµ. 47/2019, 87/2019 και 97/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθµ. 1316/22-07-2019 

∆ιακήρυξη, την υπ’ αριθµ. 1317/22-07-2019 Περίληψη ∆ιακήρυξης, το υπ’ αριθµ. 1484/19-08-2019 

πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισµού, το άρθρο 65 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. 1484/19-08-2019 πρακτικό διεξαγωγής δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για 

την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης τµήµατος του κτιρίου επιβατών λιµένα Λειψών και 

του περιβάλλοντος χώρου για την ίδρυση και λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε 

προαιρετική εµπορική χρήση, εντός της αίθουσας αναµονής επιβατών. 

2. – Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στην εταιρεία «EAGLE SEAPLANES 

CARGO Ι.Κ.Ε.», την µοναδική που υπέβαλε προσφορά που κρίθηκε πλήρης ως προς τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά. 

 

Η Υπολιµενάρχης Πάτµου κα Μπαϊράµη Ελένη δήλωση «παρών», διότι το κτίριο επιβατών λιµένα Λειψών 

βρίσκεται εκτός της χωρικής αρµοδιότητας του Λιµεναρχείου Πάτµου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  117/2019. 

 

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

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                          Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                           Σπυροµήλιος Χρήστος – Γιαµαίου Γεωργία 
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                                Μαύρου Νοµική – Μπαϊράµη Ελένη 
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Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 28/08/2019 

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