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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         Πάτμος, 5 Νοεμβρίου 2019 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                Αριθμ. πρωτ.: 1863 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση:  Χώρα –Πάτμος                                  
Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ                                                      
Τηλέφωνο:  2247 3 60307                                                  
Fax:             2247 0 33355                                                 
         
 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 165 
 
Θέμα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: “Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων 

χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή” στην “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ”, έναντι ποσού 3.300,34€ πλέον Φ.Π.Α.» 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», με θέμα: «Αρμοδιότητες 

Δημάρχου». 

2.  Το άρθρο 5 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), με θέμα: «Αρμοδιότητες του Προέδρου». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 

του Ν. 4412/2016. 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄/14-04-2014). 

7. Το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-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 ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
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αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».                                                             

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

9. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 10.6142.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική 

πίστωση. 

10. Την υπ’ αριθμ. 124/2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

11. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη σχετική υπηρεσία. 

12. Την τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος 

Εκμετάλλευσης και Διοικητικού. 

13. Την υπ’ αριθμ. 163/2019 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της διενέργειας της υπηρεσίας: “Εργασίες ελέγχου ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή”, με απευθείας ανάθεση». 

14. Την υπ’ αριθμ. 1819/19-10-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της 

ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. 

15. Την υπ’ αριθμ. 1825/30-10-2019 προσφορά του Ιωάννη Γ. Αναστασιάδη, η οποία υποβλήθηκε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1846/31-10-2019 προσφορά της «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», η οποία υποβλήθηκε εντός κλειστού φακέλου. 

17. Την υπ’ αριθμ. 1849/01-11-2019 προσφορά της «KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.», η οποία υποβλήθηκε εντός κλειστού φακέλου. 

18. Την υπ’ αριθμ. 1863/04-11-2019 προσφορά της «HBP Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», η οποία 

υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

19. Το υπ’ αριθμ. 1825/04-11-2019 Πρακτικό Αξιολόγησης – Εισήγηση για ανάθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. – Αποδέχεται το υπ’ αριθμ. 1825/04-11-2019 Πρακτικό – Εισήγηση για ανάθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

2. – Απορρίπτει την προσφορά του Ιωάννη Γ. Αναστασιάδη, διότι δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που 

προβλέπεται (εντός κλειστού φακέλου) και δεν συνοδεύεται από κανένα από τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 1819/19-10-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία έπρεπε 

να προσκομιστούν προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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3. – Απορρίπτει την προσφορά της «HBP Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.», ως μη κανονική, διότι 

υποβλήθηκε εκπρόθεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 04-11-2019, ήτοι μετά την παρέλευση 

της προθεσμίας που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1819/19-10-2019 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Πέραν τούτου, η προσφορά δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που προβλέπεται (εντός 

κλειστού φακέλου) και δεν συνοδεύεται από κανένα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ 

αριθμ. 2132/15-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία έπρεπε να προσκομιστούν προς 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

4. – Αναθέτει στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (Α.Φ.Μ. 094394659, διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 

112 57, Αθήνα, τηλ. 210 8691100, fax: 210 8618016) την παροχή της υπηρεσίας: «Εργασίες ελέγχου 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάτμου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή», έναντι ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ 

και τριάντα τεσσάρων λεπτών (3.300,34€) πλέον Φ.Π.Α. (24%), για ενενήντα τέσσερεις (94) 

ελεγκτικές ώρες, με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 163/2019 Απόφασή του. 

5. – Ορίζει ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για την διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου έτους 2019 

τον κ. Ανδρέου Κωνσταντίνο, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 26881 και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 

τον κ. Δραΐνα Δημήτριο, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 33001. 

6. – Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του 

τρέχοντος έτους και του επόμενου έτους 2020 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση υπό  Κ.Α. 10.6142.0001. 

7. – Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας, μετά την παραλαβή της 

υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.                                                                  

 

 
 
                                                                                                                  Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
                                                                                                        Εμμανουήλ Γρύλλης 
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