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      ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ                                                   Πάηκνο, 22 επηεκβξίνπ 2022 

       ΓΗΜΟ ΠΑΣΜΟΤ                                                          Αξηζκ. πξση.: 1524                          

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

 

Σαρ. Γ/λζε:  Υώξα –Πάηκνο                                  

Σ.Κ: 855 00 ΠΑΣΜΟ                                                      

Σειέθσλν:  2247 3 60307                                                 

Fax:             2247 0 33355                                                 

       

Απόθαζε ππ’ αξηζκ. 99 

 

Θέκα: «Απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο: “Σπληήξεζε – απνθαηάζηαζε βιαβώλ ειεθηξνκε-

ραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ιηκέλα Σθάιαο Πάηκνπ (εξγαζίεο πδξαπιηθνύ)” ζηνλ Γξύιιε 

Πξνθόπην ηνπ Νηθνιάνπ, έλαληη πνζνύ 5.976,00€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α.» 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Νόκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α΄/07-06-2010): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», κε ζέκα: «Αξκνδηόηεηεο 

Γεκάξρνπ». 

2. Σν άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ 

Σακείνπ Πάηκνπ (ΓΗ.ΛΙ.ΣΑ.Π.), κε ζέκα: «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α΄/08-08-2016): «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 

θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη. 

4. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 3536/2007. 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 46511/10179/02-10-2013 Απόθαζε ηεο Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 

(ΦΔΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε ρεξζαία δώλε ηνπ ιηκέλα θάιαο Πάηκνπ. 

6. Σν άξζξν 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133Α΄/19-07-2018): «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - Ρπζκίζεηο γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο 

θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 30.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 

8. Όηη ζηνλ Κ.Α. 30.6279.0001 πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ππάξρεη γξακκέλε ζρεηηθή πίζησζε. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 89/2022 

Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο, κε αξηζκό θαηαρώξηζεο 5 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ 

ΓΗ.ΛΙ.ΣΑ.Π. 

10. Σελ αλάγθε ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Πάηκνπ γηα ηε ζρεηηθή ππεξεζία, δεδνκέλνπ όηη δελ 

δηαζέηεη θαζόινπ εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. 63/2022 πξνεγνύκελε Απόθαζή ηνπ, κε ζέκα: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο κε απεπζείαο 

αλάζεζε, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο: “πληήξεζε – 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ιηκέλα θάιαο Πάηκνπ (εξγαζίεο 

πδξαπιηθνύ)”». 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 1481/15-09-2022 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ ππεξεζίαο, ε νπνία απεπζπλόηαλ ζε θάζε ελδηαθεξόκελν θαη δεκνζηεύζεθε ζηηο ηζηνζειίδεο 

ηνπ Κ.Η.Μ.ΓΗ. θαη ηεο Τπεξεζίαο καο. 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 1501/19-09-2022 πξνζθνξά ηνπ Γξύιιε Πξνθνπίνπ ηνπ Νηθνιάνπ γηα ηελ παξνρή 

ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, πνζνύ 5.976,00€ πιένλ Φ.Π.Α., ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ ππνβιήζεθε. 

14. Σν ππ’ αξηζκ. 1501/21-09-2022 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο – εηζήγεζε γηα αλάζεζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

 

1. – Απνδέρεηαη ην ππ’ αξηζκ. 1501/21-09-2022 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο – εηζήγεζε γηα αλάζεζε ηεο 

επηηξνπήο αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ. 

2. – Αλαζέηεη ζηνλ Γξύιιε Πξνθόπην ηνπ Νηθνιάνπ, πδξαπιηθό (Α.Φ.Μ. 108121460, Δ.Ο.Υ. Κω, 

δηεύζπλζε: Σθάια Πάηκνπ, Τ.Κ. 855 00, ηει. 6977809810), ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Σπληήξεζε – 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ ιηκέλα Σθάιαο Πάηκνπ (εξγαζίεο 

πδξαπιηθνύ)», κε ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 63/2022 Απόθαζή ηνπ, έλαληη πνζνύ 

πέληε ρηιηάδωλ ελληαθνζίωλ εβδνκήληα έμη επξώ (5.976,00€) πιένλ Φ.Π.Α. 24%. 

3. – Η ιήςε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ ζα εξγαζζεί γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ αλαδόρνπ, ν νπνίνο 

ζα είλαη απνθιεηζηηθώο ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.     

 

 

                                                                                                                     Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

 

                                                                                     Αληώληνο Γακπηέξεο 
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