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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         Πάτμος, 26 Οκτωβρίου 2020 

       ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                Αριθμ. πρωτ.: 1935  

 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. 137 

 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση του έργου: “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου” στον 

Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου, έναντι ποσού 19.600,00€ 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. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 4 του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001): «Αιγιαλός, 

παραλία και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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. Την υπ’ αριθμ. 3122.1-Τ54/37249/2020/17-06-2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (ΦΕΚ 2892Β΄/17-07-2020), με θέμα: «Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της 

μελέτης και της εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου”». 

7. Την υπ’ αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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8. Τη μελέτη του ανωτέρω έργου, που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της Υπηρεσίας μας και 

θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύμφωνα με την 

οποία ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

9. Την υπ’ αριθμ. 94/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., με θέμα: «Έγκριση 

μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου”». 

10. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30.7336.0008 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική 

πίστωση. 

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

12. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 107/2020 

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

13. Τις υπ’ αριθμ. 30 και 49 Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., από τις οποίες προκύπτει 

ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία είναι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, προχωρούν σε 

διαδικασίες απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 328 και για αυτά δεν τίθεται θέμα χρήσης συστήματος 

ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση έργων. 

14. Την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. 

15. Την υπ’ αριθμ. 98/2020 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έγκριση διενέργειας 

διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του έργου: “Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου”, με 

απευθείας ανάθεση». 

16. Την υπ’ αριθμ. 1481/11-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω 

έργου, η οποία απευθυνόταν σε κάθε ενδιαφερόμενο και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, 

κατόπιν της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

17. Την υπ’ αριθμ. 1686/15-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω 

έργου, η οποία απευθυνόταν σε κάθε ενδιαφερόμενο και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, 

κατόπιν της οποίας δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

18. Την υπ’ αριθμ. 1882/15-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω 

έργου, η οποία απευθυνόταν σε κάθε ενδιαφερόμενο και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας. 

19. Την υπ’ αριθμ. 1910/19-10-2020 προσφορά του Γιάνναρου Θεολόγου του Βασιλείου, εμπειροτέχνη, 

ποσού 19.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) (ποσοστό μέσης έκπτωσης 2,00%), η οποία ήταν η μοναδική που 

υποβλήθηκε. 

20. Την υπ’ αριθμ. 1910/22-10-2020 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου. 

21. Το υπ’ αριθμ. 1921/23-10-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον ανωτέρω εμπειροτέχνη. 

22. Το από 26-10-2020 έγγραφο του ανωτέρω εμπειροτέχνη και τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
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1. – Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 1910/22-10-2020 εισήγηση του Αναπλ. Προϊσταμένου του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνη Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία η μοναδική υποβληθείσα 

προσφορά από τον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου είναι πλήρης ως 

προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ενώ η προσφερθείσα τιμή βρίσκεται εντός του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού του έργου, όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε. 

2. – Αναθέτει στον Γιάνναρο Θεολόγο του Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 059491104, Δ.Ο.Υ. Κω, διεύθυνση: 

Σκάλα Πάτμου, Τ.Κ. 855 00, τηλ. 6972 212073 και fax: 22470 31233), την εκτέλεση του έργου 

«Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου», σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη, έναντι 

ποσού δεκαεννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (19.600,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, διότι υπέβαλε την μοναδική 

προσφορά. 

3. – Η εκτέλεση του έργου θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

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

που θα εργασθεί για την εκτέλεση του έργου 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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