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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 05 / 2020 της 05ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ υπό 
την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στο κατάστημα του νομικού προσώπου, κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 146/13.03.2020 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα μέλη νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ με θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορονοϊού COVID – 19και την ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄ 
11.03.2020), καθώς και την σχετική με αριθ. πρωτ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου βρέθηκαν οι εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
1.  Άγγελος Ξηντάρης (Πρόεδρος),                           2. Νικόλαος Δ. Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3.  Γεώργιος Χ. Γκάρας (Λιμενάρχης)                        4. Νικόλαος Γ. Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5.  Βασιλική Α. Παλαιολόγου (Τακτικό Μέλος),     6. Μαρία Ε. Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 
7. Δημήτριος Ν. Κατσάρης (Τακτικό Μέλος). 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Ουδείς 

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Ρηγίνα Ν. Κασσανδριανού, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, καθώς από το σύνολο 
των επτά (7) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα  εξής: 

1. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, να προβεί στην προμήθεια τριών ειδικών 

κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar), παρόμοιων με τα ήδη εγκατεστημένα προς χρήση 

στους λιμένες αρμοδιότητάς του, με ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής easy system και με 

πιστοποιημένους ηλεκτρονικούς μετρητές, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των υποδομών 

που ήδη υπάρχουν. Με τα τρία νέα pillar θα καλυφθούν περαιτέρω οι ανάγκες χρηστών των 

υπηρεσιών του λιμένος Σκοπέλου, του λιμένος Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου καθώς επίσης και του 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών Νέου Κλήματος Σκοπέλου.  

ΑΔΑ: ΨΖΦΝΟΞΤΑ-ΩΟΓ
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2. Την παρ.4 του άρθρου 209 του ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του 

ν.3536/07, σύμφωνα με τις οποίες τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές 

προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, 

τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που 

διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον 

προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα 

λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω 

συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει 

το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία 

περιέχονται σε σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα 

ανωτέρω τεύχη. 

3. Την υπ’ αριθμ. 38135/09.07.1986 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία το 

αρμόδιο όργανο του δήμου έχει τη διακριτική ευχέρεια, να διαθέτει (ψηφίζει) τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού με χωριστές αποφάσεις του, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται 

στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που 

πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 

4. Την παρ.1 του άρθρου 65 και την παρ.1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 

87/07.06.2010). 

5. Την παρ.1 του άρθρου 236 του ν.3463/06, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις που ισχύουν για 

τους Δήμους και αφορούν τον προϋπολογισμό και το οικονομικό έτος, εφαρμόζονται και στα 

ιδρύματα και την παρ.2 του άρθρου 240 του ιδίου νόμου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι οι 

διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

6. Τον Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και  τις συναφείς κείμενες 

διατάξεις. 

7. Την με αριθ. 06/2020 μελέτη για την Προμήθεια τριών (3) ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού 

και ύδατος (pillar) που συνέταξε η υπηρεσία μας. 

8. Το με αριθμ. 155/16.03.2020 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 

20REQ006461722) για την προμήθεια ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar). 

9. Το με αριθμ. 218/17.03.2020  σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου. 

10. Την με αριθμ. πρωτ. 285/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του νομικού προσώπου 

(ΑΔΑ: ΨΥΕΩΟΞΤΑ-55Ζ και ΑΔΑΜ: 20REQ006500115), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η 

δέσμευση – διάθεση πίστωσης 12.648,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7131.01 υπό τον τίτλο 

«Προμήθεια τριών ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)». 

11. Την με αριθμ. πρωτ. 108/21.02.2020 Πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ για την υποβολή οικονομικής 

προσφοράς της εν λόγω προμήθειας.  

12. Την με αριθ. πρωτ. 108/21.02.2020 οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας υπό την 

επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε., που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Σκουζέ 12, 

ΤΚ 18536), με ΑΦΜ 095295121 στη ΔΟΥ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ΑΔΑ: ΨΖΦΝΟΞΤΑ-ΩΟΓ
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , αφού παρουσί ασε στα μέλη :  

την με αριθμ. πρωτ. 285/18.03.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΥΕΩΟΞΤΑ-55Ζ και 
ΑΔΑΜ: 20REQ006500115), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση – διάθεση πίστωσης 12.648,00 ευρώ 
σε βάρος του ΚΑ 70-7131.01 υπό τον τίτλο ««Προμήθεια ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και 
ύδατος (pillar)»,  

πρό τ εινε  την έγκριση διενέργειας της εν λόγω προμήθειας, και  της ανάληψη της υποχρέωσης, ήτοι 
την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και τη διάθεση της αναγκαίας πίστωσης σε βάρος του 
προϋπολογισμού του ΔΛΤΣ οικονομικού έτους 2020, στον Κωδικό Αριθμό Εξόδων που προβλέφθηκε 
για τον σκοπό αυτό 

κα ι  ζήτ ησε τ η  λήψ η σχετ ικής  α πό φα σης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου καθώς και τις ανωτέρω 
διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας τριών ειδικών κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού και 
ύδατος (pillar), σύμφωνα με τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η υπηρεσία μας, 
για να καλύψει τις ανάγκες χρηστών των υπηρεσιών του λιμένος Σκοπέλου, του λιμένος Λουτρακίου 
Γλώσσης Σκοπέλου και του καταφυγίου τουριστικών σκαφών του Νέου Κλήματος Σκοπέλου.  

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. την με αριθμ. πρωτ. 285/18.03.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: ΨΥΕΩΟΞΤΑ-55Ζ και ΑΔΑΜ: 20REQ006500115), με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση – διάθεση 
πίστωσης 12.648,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7131.01 υπό τον τίτλο ««Προμήθεια ειδικών κιβωτίων 
παροχής ηλεκτρικού και ύδατος (pillar)», του προϋπολογισμού του νπδδ οικονομικού έτους 2020. 

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου για τις δικές του περαιτέρω 
ενέργειες, την ανάθεση της προμήθειας,  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κλπ. 

Δ. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του προγράμματος “Δι@ύγεια” του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 20/2020 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας  Τα Μέλη 

         ακολουθούν υπογραφές 
         Ακριβές Απόσπασμα 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 
 
 

            ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΖΦΝΟΞΤΑ-ΩΟΓ
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