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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                Πάτμος, 30 Ιουνίου 2020 

      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                       Αριθμ. πρωτ.: 1154                                 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

        

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 67 

 

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

προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Ασφάλιση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα 

Σκάλας Πάτμου”» 

 

 

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».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Την υπ’ αριθμ. 7181/09-06-2006 Απόφαση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. 

7. Την υπ’ αριθμ. 140146/17-08-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 

1466Β΄/06-09-2010). 

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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8. Το υπ’ αριθμ. 19782/18-11-2009 έγγραφο του Τμήματος Συμβάσεων Παραχώρησης της Διεύθυνσης 

Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

10.  Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.6252.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική 

πίστωση, ύψους 6.000,00€. 

11. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 88/2020 

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

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας «Ασφάλιση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας 

Πάτμου», με απευθείας ανάθεση. 

2. – Ορίζει τις υποχρεώσεις του αναδόχου στα πλαίσια της υπηρεσίας: «Ασφάλιση Καταφυγίου 

Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου» ως εξής: 

Ασφάλιση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στη θέση Νετιά, εντός του λιμένα Σκάλας Πάτμου, για 

το χρονικό διάστημα από 28-07-2020 έως και 28-07-2021, έναντι: 

α) Αστικής ευθύνης (έναντι κάθε τρίτου) για βλάβες και υλικές ζημιές σε κτίρια και τις εντός αυτών 

ευρισκόμενες εγκαταστάσεις μέχρι του ποσού 250.000,00€ ανά συμβάν. 

β) Αστικής ευθύνης (έναντι κάθε τρίτου) λειτουργίας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών για 

ρύπανση, σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, καθώς και υλικές ζημιές σε σκάφη τρίτων και συνακόλουθη 

απώλεια κερδών μέχρι του ποσού 500.000,00€ ανά συμβάν. 

γ) Κατά παντός κινδύνου λιμενικών εγκαταστάσεων για ζημιές από καιρικά φαινόμενα σε 

λιμενοβραχίονες και πλωτούς προβλήτες και τη συνακόλουθη απώλεια κερδών μέχρι του ποσού των 

500.000,00€ ανά συμβάν. 

δ) Για την οικονομική ζημία που θα υποστεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου από την διακοπή 

λειτουργίας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών μέχρι του ποσού των 2.000,00€ ανά συμβάν. 

Με το συναφθησόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να καλύπτεται και η ευθύνη του 

προστήσαντος, σύμφωνα με το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα. Στην κάλυψη των κινδύνων αστικής 

ευθύνης έναντι τρίτων τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα θα θεωρούνται τρίτα μεταξύ τους, σύμφωνα με τον 

ειδικό όρο «διασταυρούμενη ευθύνη» (cross liability). 

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ως κύριος του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών δεν θα έχει 

καμία συμμετοχή στην κάλυψη οποιασδήποτε ζημιάς. 

3. – Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 6.000,00€. 

4. – Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και στον προϋπολογισμό εξόδων του 

τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, με Κ.Α. 30.6252.0001. 
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5. – Εφόσον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ξενόγλωσσο θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από 

νόμιμα θεωρημένη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα συνταχθεί και θεωρηθεί με 

μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου της υπηρεσίας. 

6. – Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. εντός 

της προθεσμίας που θα καθοριστεί με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ η 

αποσφράγισή τους θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 4412/2016. Προσφορές που θα υποβληθούν 

σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν χωρίς να εξετασθούν. Οι 

προσφορές θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί. 

7. – Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος 
 

 

 

 

                                                                Ελευθέριος Πέντες 

                                                                Δήμαρχος Πάτμου                                                                 
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