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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                Πάτμος, 30 Μαρτίου 2020 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                       Αριθμ. πρωτ.: 526                 

 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. 18 

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για το λιμένα Λειψών» 

 

 

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 (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016): «Δημόσιες 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 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 αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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6. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 20.7135.0003 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. 

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

54/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 1 στα λογιστικά βιβλία του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

9. Την ανάγκη προμήθειας τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση παλαιών που 

βρίσκονται σε ιστό φωτισμού κείμενο επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων προς 

αντικατάσταση παλαιών που βρίσκονται σε ιστό φωτισμού κείμενο επί του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ 

σκαφών λιμένα Λειψών, με απευθείας ανάθεση. 

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

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του Τμήματος Μελετών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Ζαχαρίας 

Παπαζαχαρίου και παρατίθενται παρακάτω: 

«ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό για την  

προμήθεια τεσσάρων φωτιστικών τύπου LED για αντικατάσταση των υπαρχόντων στον ιστό 

φωτισμού που βρίσκεται έξω από το εντευκτήριο του Λιμένα Λειψών και που δεν 

αντικαταστάθηκαν από το πρόσφατο έργο της Αναβάθμισης του φωτισμού του Λιμένα Λειψών.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για το φωτισμό του χώρου αναμονής επιβατών στο λιμάνι των Λειψών προτείνουμε την 

αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με τα φωτιστικά LED ισχύος περίπου 28-30W. 

Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και θα φέρουν 

θερμικά επεξεργασμένο (tempered) υάλινο κάλυμμα. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 

τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου 42 – 60mm.  

Στο εσωτερικό τους φέρουν οπτική μονάδα από μονοχρωματικά LED θερμοκρασίας χρώματος 

3.950Κ - 4.200Κ (ουδέτερο λευκό) με χρόνο ζωής L80 70.000 ώρες τουλάχιστον. Μέσα στο σώμα 

των φωτιστικών βρίσκεται και το τροφοδοτικό των LED, το οποίο μπορεί εύκολα να 

αντικατασταθεί.  

Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν μέγιστη κατανάλωση 30W, συνολική απόδοση τουλάχιστον 

3.000lm και αν τοποθετηθούν στον υφιστάμενο ιστό να μπορούμε να επιτύχουμε μέση ένταση 

φωτισμού στο έδαφος Eav=25lux, σύμφωνα με τη φωτοτεχνική μελέτη που εκπονήσαμε (δεν 

επισυνάπτεται).  
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Θα πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας από υγρασία και σκόνη IP65 και από κρούσεις IK08. Θα 

πρέπει να φέρουν πιστοποίηση κατά ENEC και ENEC+ και να συνοδεύονται από τουλάχιστον 5 

έτη εργοστασιακή εγγύηση.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

3. – Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς του υπό προμήθεια 

είδους και παράδοσής του στην αποθήκη του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. που βρίσκεται στο λιμένα Σκάλας 

Πάτμου.  

4. – Κατά την παραλαβή θα ελεγχθεί η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανόμενου είδους 

και η συμφωνία του με τις προδιαγραφές. Εάν το είδος δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν 

πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 

4412/2016.  

5. – 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. 

20.7135.0003. 

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

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

7. – Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση στον ανάδοχο της Απόφασής μας περί ανάθεσης της προμήθειας. 

 

 

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

                                                                                             Εμμανουήλ Γρύλλης 

ΕΙΔΟΣ Τιμή Μονάδας ΤΜΧ. 
Σύνολο 

Δαπάνης 

Φωτιστικό LED όπως περιγράφεται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές 
77,00 4 308,00 

Σύνολο: 308,00 

ΦΠΑ 24%: 73,92 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ: 381,92 
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