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Αριθμ. Απόφασης 5/2021                Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, έτους 2021» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 15
η
 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 

του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

18/11-01-2010 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, 

σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και 

την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον 

πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο 

μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος 1. Κανιαρού Ειρήνη 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Μακρή Άννα  

3. Τσαμπαλάκης Νικήτας 3. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 

4. Κάβουρας Δημήτριος Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

5. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών  

6. Σεΐτη Πετρούλα  

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 1/2021 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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1) Το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο: «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο 

παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: […]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

2) Σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 1,2,3,4,6,7 και 11α και ε του Ν. 4412/2016: «1. Στο πλαίσιο των 

διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα 

(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,  

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 

καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 

διαδικασίας,  

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,  

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 

παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου 

και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της 

βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ 

επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν 

επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή 

περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε 

ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα 

όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν 

ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της 

διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με 

απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. 
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Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από 

τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, 

η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 

[…]. 

6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 

του ως άνω νόμου. 

7. Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του 

Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 

11. α) Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή 

αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που 

είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης 

προσφορών κ.λπ.). [..]  

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί 

να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226)». 

3) Το άρθρο 379, παρ. 6 του Ν. 4412/2016, σχετικά με το Μη.Π.Υ.Δη.Συ., σύμφωνα με το οποίο: «Η ισχύς 

του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 344 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση του 

προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 344, παρ. 

4 Ν. 4412/2016: «Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρ. αναστέλλεται μέχρι την επαρκή 

λειτουργία του Μητρώου. Για τις ανάγκες του Ν.4412/16 η επαρκής λειτουργία του Μητρώου πιστοποιείται 

από το φορέα τήρησής του». 

4) Το άρθρο 13, παρ.2 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), σύμφωνα με το οποίο: «Τα 

συλλογικά όργανα, αν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά, συγκροτούνται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη». 

5) Το άρθρο 13, παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), σύμφωνα με το οποίο: «Ο 

πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την 

πράξη συγκρότησής του». 

6) Την παρ. 3 του άρθρου 43 του Νόμου 3854/2007, σύμφωνα με την οποία: «Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι 

ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του 

ίδιου συλλογικού οργάνου».  

7) Ότι από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι οι υπάλληλοι του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. Κάππου Αναστασία και 

Καρακατσάνης Γεώργιος που είναι σύζυγοι, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν τις ίδιες επιτροπές. 

8) Το γεγονός ότι ο αριθμός των υπαλλήλων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν επαρκεί για την συγκρότηση των 

επιτροπών και ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστούν μέλη τους και υπάλληλοι του επόπτη Ο.Τ.Α., ήτοι του 

Δήμου Πάτμου. 
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9) Την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για 

την συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του 

μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 

κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τον κατάλογο των υπηρετούντων τόσο στο Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, όσο και στο Δήμο Πάτμου, υπαλλήλων ανά κλάδο/ειδικότητα και κάλεσε τα 

Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016, το άρθρο 13, παρ. 2 και 3 του Ν. 2690/1999, την παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 3854/2007, τον 

κατάλογο των υπηρετούντων τόσο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, όσο και στο Δήμο Πάτμου, 

υπαλλήλων, την αναγκαιότητα συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη 

διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

1. – Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2021, βάσει του Ν. 

4412/2016, από τρία (3) μέλη, ως εξής: 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Κάππου Αναστασία Πρόεδρος 

2 Κοντογιωργάκη Καλλιόπη Γραμματέας 

3 Γρύλλη Αναστασία Μέλος 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Καρακατσάνης Γεώργιος  

2 Γιάνναρου Ζαφειρία  
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3 Λιάπη Καλλιόπη  

 

2. – Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 

προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 

αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,  συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

3. –  Ορίζει το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής έως και 31-12-2021. 

4. – Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα μέλη του ανωτέρω οργάνου. 

 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2021. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

   Πέντες Ελευθέριος                                                       Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος  

                                                                                          Τσαμπαλάκης Νικήτας – Μάγγος Φώτιος  

                                                                                                              Σεΐτη Πετρούλα 

                                                                                                                                                                                                                         

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 19/01/2021 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                           Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

       Πέντες Ελευθέριος                                                                                       Κάππου Αναστασία 

       Δήμαρχος Πάτμου 
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