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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτμος, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθμ. πρωτ.: 1633                  

 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. 114 

 

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

προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού 

τουριστικών σκαφών 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». 

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

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

ζώνης λιμένα Λειψών». 

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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7. Την υπ’ αριθμ. 24/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία: «σύμφωνα με τα παραρτήματα II του προσαρτήματος Α΄ 

του εν λόγω ν. 4412/2016 και I του κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής περί τροποποίησης του 

κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού 

λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων όσον 

αφορά στην αναθεώρηση του CPV (L 74), οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών και λοιπών παροχών 

και καλωδιώσεων («Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης», κωδικός CPV 

45316000-5, «Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων», κωδικός CPV 45316100-6, 

«Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών», κωδικός CPV 45316110-9 κ.λπ.) αποτελούν «έργα» στις 

περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σε κτήρια, διαφορετικά αποτελούν “υπηρεσίες”». 

8. Την υπ’ αριθμ. 106/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: 

«Αποδοχή δωρεάς έξι ιστών φωτισμού για τον τουριστικό μόλο του λιμένα Λειψών, από την εταιρεία 

“ABP Single Member P.C.”». 

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

10. Ότι στον Κ.Α. 30.6279.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση. 

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

116/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρισης 7 στα λογιστικά βιβλία του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

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

λόγω των υπαρχουσών σημαντικών φθορών στους υφιστάμενους ιστούς φωτισμού του μόλου 

ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών έχουν καταστραφεί σε σημαντικό βαθμό και ο 

φωτισμός είναι ανεπαρκής, ενώ η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει καθόλου εργατοτεχνικό προσωπικό ώστε να 

προβεί εξ ιδίων στις απαιτούμενες εργασίες για την αντικατάστασή τους. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

1. – Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού 

τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών», με απευθείας ανάθεση. 

2. – Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω υπηρεσίας που 

έχουν συνταχθεί από τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ κ. Παπαζαχαρίου Ζαχαρία, 

στέλεχος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του ίδιου Τμήματος κ. Λυμπερόπουλο 

Νικόλαο και παρατίθενται παρακάτω: 

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

αποξήλωση των υπαρχόντων ιστών φωτισμού, την μετατόπιση των υποδομών και την τοποθέτηση νέων 

ιστών και φωτιστικών (χωρίς την προμήθειά τους) στο μόλο ελλιμενισμού του Λιμένα Λειψών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 

Για το φωτισμό του μόλου ελλιμενισμού του Λιμένα Λειψών ο Δήμος έχει στη διάθεσή του 6 νέους 

ιστούς και 12 φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 

αντικατάσταση των υφιστάμενων ιστών και των φωτιστικών με τα νέα. Παράλληλα, θα γίνει και μια 

μικρή μετατόπιση των ιστών προς το κέντρο του μόλου ώστε να μπορούν τα σκάφη να προσδένουν 

ευκολότερα και οι επιβαίνοντες να επιβιβάζονται καλύτερα. Οι ακριβείς νέες θέσεις των ιστών θα 

υποδειχθούν από την επίβλεψη. 

Οι εργασίες λοιπόν που πρέπει να γίνουν είναι: 

 Αποξήλωση των υπαρχόντων 6 ιστών. 

 Απομάκρυνση των ιστών και απόθεσή τους σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος. 

 Αποξήλωση των βάσεων των αποξηλωμένων ιστών. 

 Αρμοκοπή του μόλου από τα φρεάτια για περίπου 50cm προς το εσωτερικό του μόλου για να 

περάσουν οι νέες καλωδιώσεις. 

 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση καλωδίων 3 X 1,50 NYY μέσα σε προστατευτικό πλαστικό 

σωλήνα. 

 Τοποθέτηση νέων βάσεων για την στήριξη των νέων ιστών (6 τεμ.). 

 Τοποθέτηση των νέων ιστών (6 τεμ.). 

 Τοποθέτηση των φωτιστικών επί των ιστών (12 τεμ.). 

 Αποκατάσταση του μόλου για την αποξήλωση των βάσεων, αλλά και των αρμοκοπών. 

 Σύνδεση των ιστών και των φωτιστικών με τα νέα καλώδια από τα φρεάτια. 

Προσοχή, όλες οι εργασίες και τα υλικά θα πρέπει να λάβουν έγκριση από την επίβλεψη (Λιμενικό 

Ταμείο). 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΙΔΟΣ 
Τιμή 

Μονάδας 
ΤΜΧ. Σύνολο Δαπάνης 

Αποξήλωση 6 ιστών και μεταφορά τους σε χώρο που 

θα υποδείξει ο Δήμος 
40,00 6 240,00 

Μετατόπιση θέσης 6 βάσεων (Εκσκαφή με αρμοκοπή 

και απομάκρυνση των μπάζων, τοποθέτηση, 

αλφάδιασμα, εγκιβωτισμός με σκυρόδεμα) 
80,00 6 480,00 

Τοποθέτηση 6 νέων βάσεων 40,00 6 240,00 

Εργασία και υλικά καλωδιώσεων 12 φωτιστικών 70,00 12 840,00 

Έλεγχος του ηλεκτρικού πίνακα και αντικατάσταση 

υλικών όπου και αν απαιτείται 
100,00 1 100,00 
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Αποκατάσταση του χώρου και δοκιμές 100,00 1 100,00 

Σύνολο   2.000,00 

ΦΠΑ 24%   480,00 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ   2.480,00 

». 

3. – Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας των 

απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών, που έχουν συνταχθεί από 

το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και έχουν ως εξής:  

«ΑΡΘΡΟ 1
Ο

 - Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την παροχή 

της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα 

Λειψών». 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο 

– Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προϋπολογισμός 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών και ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχουν ως 

κατωτέρω: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΕΙΔΟΥΣ (€) 

1 

Στριφώνι DIN 571 ανοξείδωτο, Φ 12mm  

και μήκους τουλάχιστον 140mm, με ούπα 

Φ14mm 
Τεμάχιο 24 8,50 204,00 

2 

Μούφα ρητίνης διακλάδωσης, σχήματος 

Τ, ελάχιστων διαστάσεων 270 x 160 x 

85mm 
Τεμάχιο 6 50,00 300,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): 504,00 

Φ.Π.Α. (24%): 120,96 

ΣΥΝΟΛΟ: 624,96 

Στις παραπάνω τιμές των υπό προμήθεια ειδών συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς τους 

στους Λειψούς.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

- Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή ειδών 

Όλα τα είδη θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπές φθορές. Κατά 

την παραλαβή θα ελεγχθεί η ποσότητα, η αρτιότητα των παραλαμβανομένων ειδών και η συμφωνία τους 

με τις ανωτέρω προδιαγραφές. Αν κάποιο είδος δεν πληροί κάποιο από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, θα 

εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016».  

4. – Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων υλικών) για 

την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών βαρύνει τον ανάδοχο της υπηρεσίας. Ομοίως, τον ανάδοχο βαρύνει 

και η δαπάνη για την προσκόμιση και χρήση όλων των μηχανικών μέσων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας.  
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5. – Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.  

6. – Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 

παροχή της υπηρεσίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 

τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. 

7. – Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις εργασίες που θα παρασχεθούν, θα καταβληθεί με χρηματικό 

ένταλμα μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.  

8. – Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα εξόφλησής του, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. 

9. – Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας της υπηρεσίας εντός τριάντα (30) ημερών 

από την υποβολή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας, συνοδευόμενου από τα κατά 

νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

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

τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί σχετική πίστωση με  Κ.Α. 30.6279.0001. 

11. – 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 

αξιολόγησή 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.  

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

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές που κριθούν πλήρεις ως προς τα 

δικαιολογητικά και ταυτίζονται απόλυτα όσον αφορά στο προσφερόμενο ποσό, για την ανάδειξη του 

αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 

 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 

                                                                Ελευθέριος Πέντες 

                                                                 Δήμαρχος Πάτμου 
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