
 1

 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   Πάτμος, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                          Αριθμ. πρωτ.: 1664                    

 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. 116 

 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο 

ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών» στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του 

Γεωργίου, έναντι ποσού 2.484,00€ πλέον του 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 (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. 

13. Την υπ’ αριθμ. 114/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας 

ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας: “Αντικατάσταση 

ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα Λειψών”». 

14. Την υπ’ αριθμ. 1565/10-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της 

ανωτέρω υπηρεσίας. 

15. Την υπ’ αριθμ. 1643/10-09-2020 προσφορά του Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου. 

16. Την υπ’ αριθμ. 1661/14-09-2018 προσφορά του Γρύλλη Νικολάου του Παντελή. 

17. Το υπ’ αριθμ. 1643/14-09-2020 Πρακτικό – Εισήγηση για ανάθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προσφορών. 
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1. – Αποδέχεται το υπ’ αριθμ. 1643/14-09-2020 πρακτικό – Εισήγηση για ανάθεση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

2. – Απορρίπτει την προσφορά του Γρύλλη Νικολάου του Παντελή, διότι σε αυτήν δεν περιλαμβάνεται 

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που να αφορά τον ίδιο προσωπικά, το οποίο βάσει της υπ’ 

αριθμ. 1565/10-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έπρεπε να προσκομισθεί επί ποινή 

αποκλεισμού. 

3. – Αναθέτει στον Ευαγγέλου Εμμανουήλ του Γεωργίου (Α.Φ.Μ. 059858975, Δ.Ο.Υ. Κω, 

διεύθυνση: Σκάλα Πάτμου, Τ.Κ. 855 00, τηλ. 6972 080839, fax: 22470 32490) την παροχή της 

υπηρεσίας «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού στο μόλο ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών λιμένα 

Λειψών», έναντι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (2.484,00€) πλέον 

Φ.Π.Α. (24%), σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 114/2020 Απόφασή του.  

4. – Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεστούν εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

5. – Η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού 

που θα εργασθεί για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος 

θα είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.     

 

 

 

                                                                                                          Ο Πρόεδρος 

 

 

 
 

                                                                Ελευθέριος Πέντες 

                                                                Δήμαρχος Πάτμου                      
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