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Αριθμ. Απόφασης 12/2021  Θέμα: «Έγκριση του υπ’ αριθμ. 51/22-01-2021 πρακτικού διεξαγωγής  

 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της  

 υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής  

 Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας  

 Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές  

 εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών”» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 11
η
 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη 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. 255/09-02-2021 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 5 του 

άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 

αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 

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. 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 2/2021 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1) Το άρθρο 206, παρ.1 του Ν. 4555/2018, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας…».  

2) Το άρθρο 72, παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο: «…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…». 

3) Το άρθρο 326 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι 

αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 263 και 

στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 327 και 

328. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του καθ'  ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

2. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων κάτω των ορίων, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής». 

4) Το άρθρο 327 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «1. Προσφυγή στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

2. Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το 

άρθρο 296. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, τρεις (3) 

τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 

3. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, δεν 

αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

4. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

5. Οι λεπτομέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης». 

5) Το άρθρο 54, παρ. 7 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 

και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61». 

6) Το άρθρο 209, παρ. 9 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Για 

την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, 

νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον 

πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου 
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και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

7) Τον Κανονισμό ΕΚ 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31
ης

 Μαρτίου 

2004, σχετικά με την βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις. 

8) Το Νόμο 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α΄/20-12-2007), με θέμα: «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών 

εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9) Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου δεν διαθέτει προσωπικό με τα προβλεπόμενα 

προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. 

10) Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 70.6117.0012 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική 

πίστωση. 

11) Τις υπ’ αριθμ. 141/2020 και  43/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης. 

12) Την υπ’ αριθμ. 147/2020 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ., με θέμα: «Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας 

Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 

(Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών”». 

13) Την υπ’ αριθμ. 2/2020 (αριθμ. πρωτ. 2346/22-12-2020) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 

(Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών». 

14) Την υπ’ αριθμ. 2345/22-12-2020 προκήρυξη – περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω υπηρεσίας. 

15) Την υπ’ αριθμ. 3/2021 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ., με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2021». 

16) Την μοναδική υποβληθείσα προσφορά στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού από την «ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο «I.C.T.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»), ποσού 

48.560,32€ πλέον του Φ.Π.Α. 

17) Το υπ’ αριθμ. 51/22-01-2021 πρακτικό διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

της ανωτέρω υπηρεσίας, το οποίο καταλήγει ως εξής: «προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο: 

Την ανάδειξη της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο 

«I.C.T.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.») ως προσωρινής αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου 

Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», διότι η προσφορά 

της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, ενώ η τιμή που 

προσέφερε βρίσκεται εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας.  
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Η παρούσα πρόταση γίνεται παρά την πολύ μικρή προσφερθείσα έκπτωση επί του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της υπηρεσίας (159,32€), διότι όπως αναφέρθηκε η προϋπάρχουσα εμπειρία από την 

διεξαγωγή αντίστοιχων διαγωνισμών κατά το παρελθόν αποδεικνύει ότι τυχόν επανάληψη του διαγωνισμού 

δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή και υποβολή πιο συμφερουσών για την Υπηρεσία μας 

οικονομικών προσφορών. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 327, παρ. 3 του Ν. 4412/2016: «Η υποβολή μόνο 

μίας προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης». 

18) Την παρ. 2 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 

Πάτμου». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του υπ’ αριθ. 51/22-01-2021 Πρακτικού της Επιτροπής 

διαγωνισμού και την ανάδειξη της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με 

διακριτικό τίτλο «I.C.T.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.») ως προσωρινής αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 

υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε.) και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής 

εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», για τους λόγους 

που αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, το άρθρο 206, παρ.1 του Ν. 4555/2018, τα άρθρα 54, 326 και 327 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 

209 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, τον Κανονισμό ΕΚ 

725/2004, το Νόμο 3622/2007, τo γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου δεν διαθέτει 

προσωπικό με τα προβλεπόμενα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε., τον 

προϋπολογισμό εξόδων της Υπηρεσίας μας, τις υπ’ αριθμ. 141/2020 και 43/2021 Αποφάσεις Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης, τις υπ’ αριθμ. 147/2020 και 3/2021 προηγούμενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθμ. 
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2/2020 (αριθμ. πρωτ. 2346/22-12-2020) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και την υπ’ αριθμ. 2345/22-12-

2020 προκήρυξη – περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της ανωτέρω 

υπηρεσίας, την μοναδική υποβληθείσα προσφορά στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού από την 

«ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο «I.C.T.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»), το 

υπ’ αριθμ. 51/22-01-2021 πρακτικό διεξαγωγής του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού, τα άρθρα 65 και 72 

του Νόμου 3852/2010 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 

 

Την έγκριση του υπ’ αριθ. 51/22-01-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη της 

εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (με διακριτικό τίτλο «I.C.T.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε.») ως 

προσωρινής αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης 

(Υ.Α.Λ.Ε.) και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης (Α.Υ.Α.Λ.Ε.) για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτμου και Λειψών», παρά την πολύ μικρή προσφερθείσα έκπτωση επί του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού, διότι κατά τους διαγωνισμούς που διεξήχθησαν από την Υπηρεσία μας για 

την ανάδειξη αναδόχου της ίδιας υπηρεσίας στις 18-02-2015, 10-12-2015, 16-06-2017, 08-01-2019 και 31-

01-2020 είχε και πάλι υποβληθεί μόνο μία προσφορά από την συγκεκριμένη Εταιρεία και ως εκ τούτου 

τυχόν επανάληψη της διαδικασίας δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2021. 

 

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, 16/02/2021 

     

          Ο Προεδρεύων                                                                                          Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

       Μελιανός Νικόλαος                                                                                       Κάππου Αναστασία 

           Αντιπρόεδρος 

 

ΑΔΑ: 6ΥΙΡΟΡΗΜ-ΑΝ4
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