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Αριθμός Απόφασης :  27/2020 

Θέμα:  Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη συντήρησης κι επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ 
Σκοιπέλου».   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό 06 / 2020 της 06ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
υπό την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». 

Στη Σκόπελο σήμερα, την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’’, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (κτίριο ΞΕΝΙΑ), κατόπιν της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 516/20.05.2020 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  
κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΠΝΠ (αρ.10, παρ.1) 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 Βαφίνης (Αντιπρόεδρος), 
3. Μαρία Σοφικίτου (Τακτικό Μέλος), 4. Νικόλαος Γιολδάσης (Τακτικό Μέλος),  
5. Γεώργιος Γκάρας (Λιμενάρχης), 6. Ιωάννα Ροποτού (Αναπληρωματικό Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1. Δημήτριος Κατσάρης (Τακτικό Μέλος) 

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 έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισε, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου και χωρίς συζήτηση, ότι 
δύο (2) θέματα τα οποία δεν ήταν γραμμένα στην ημερήσια διάταξη ήταν επείγοντα, να τα συζητήσει 
πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 
67 παρ. 7 του νόμου 3852/2010. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα εξής: 
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1. Την επιτακτική ανάγκη, να συνταχθεί μελέτη συντήρησης κι επισκευής του χώρου στάθμευσης 
οχημάτων της ΧΖΛ Σκοπέλου, έπειτα από τις συνεχείς φθορές και αλλοιώσεις που επέφερε στην 
περιοχή τόσο ο η θεομηνία του 2015 όσο και η συνέχιση των εργασιών στον παρακείμενο χώρο 
για την ολοκλήρωση του έργου της επισκευής του λιμένος Σκοπέλου. Η μελέτη θα συμπεριλάβει 
τα τρέχοντα υφιστάμενα στοιχεία και θα βασιστεί στα σημερινά δεδομένα και τις ανάγκες της 
περιοχής. Ο συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, να αναμορφωθεί και να 
ξαναγίνει λειτουργικός.  

2. Την αδυναμία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου να συντάξει τη συγκεκριμένη μελέτη, 
επειδή δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 23109/09.04.2020 αρνητική απάντηση περί σύνταξης μελετών της  
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οποία γνωστοποιείται  η αδυναμία της 
υπηρεσίας για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης. 

4. Το με αριθ. πρωτ. 5723/17.01.2017  έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα  με το οποίο τα Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία αποτελούν αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του αρ. 224 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 Α΄ 08.08.2016) στο μέτρο που ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται στο άρθρο 232 
του ίδιου νόμου. Για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αφορούν στην προβλεπόμενη στο 
αρ. 232 του Ν. 4412/2016 δραστηριότητα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του ανωτέρω 
νόμου και  οι δημόσιες συμβάσεις έργων – μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 328 του Ν. 4412/2016 
όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000,00 ευρώ 
άνευ ΦΠΑ.  

5. Την οικονομική προσφορά που παρέλαβε η Υπηρεσία, μετά από έρευνα αγοράς που 
πραγματοποίησε, από τον Ανδρέα Νικ. Δογκάκη, Αγρονόμο – Τοπογράφο – Μηχανικό ΕΜΠ και 
Περιβαλλοντολόγο, που εδρεύει στον Βόλο (Μαγνήτων 14) με ΑΦΜ  046866949 στη ΔΟΥ Βόλου,  
η αμοιβή του οποίου κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 (πέντε χιλιάδων) 
ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%. 

6. Το με αριθμ. πρωτ. 515/20.05.2020 πρωτογενές αίτημα του νομικού προσώπου (ΑΔΑΜ: 
20REQ006787148), για την εκπόνηση μελέτης, προεκτιμώμενης δαπάνης 6.944,00 €  (Κ.Α. 70-
7413.24 - «Μελέτη συντήρησης και επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ 
Σκοπέλου»). 

7. Το από 543/21.05.2020 σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα του νομικού προσώπου. 
8. Την με αριθ. πρωτ. 555/26.05.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπηρεσίας, σε βάρος 

του ΚΑ 70-7413.24 υπό τον τίτλο «Μελέτη συντήρησης και επισκευής χώρου στάθμευσης 
οχημάτων (parking) ΧΖΛ Σκοπέλου», για το ποσό των 6.944,00 ευρώ. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, πρότεινε στα μέλη του ΔΣ α) την έγκριση της υπ’ αριθμ. 555/26.05.2020 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Υπηρεσίας, β) την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης στον 
Ανδρέα Νικ. Δογκάκη, Αγρονόμο – Τοπογράφο – Μηχανικό ΕΜΠ και Περιβαλλοντολόγο, κάτοχο 
Πτυχίου Μελετητή Β’ Τάξης στην Κατηγορία Μελετών 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και Πτυχίου 
Μελετητή Α’ Τάξης στην Κατηγορία Μελετών 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), που εδρεύει στον Βόλο 
(Μαγνήτων 14) με ΑΦΜ  046866949 στη ΔΟΥ Βόλου,  
και  ζήτησε τη λήψη σχετικής απόφασης. 

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 με αριθ. πρωτ. 555/26.05.2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γραφείου 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΛΤΣ για την εκτέλεση της αντίστοιχης δαπάνης και 
διαθέτει – δεσμεύει πίστωση, συνολικού ύψους 6.944,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 70-7413.24 υπό τον 
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τίτλο «Μελέτη συντήρησης και επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ Σκοπέλου» 
του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου οικονομικού έτους 2020. 

Β.  Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συντήρησης και 
επισκευής χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking) ΧΖΛ Σκοπέλου», στον Ανδρέα Νικ. Δογκάκη, 
Αγρονόμο – Τοπογράφο – Μηχανικό ΕΜΠ και Περιβαλλοντολόγο, κάτοχο Πτυχίου Μελετητή Β’ Τάξης 
στην Κατηγορία Μελετών 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) και Πτυχίου Μελετητή Α’ Τάξης στην Κατηγορία 
Μελετών 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), που εδρεύει στον Βόλο (Μαγνήτων 14) με ΑΦΜ  046866949 
στη ΔΟΥ, έναντι αμοιβής 6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του νομίμου ΦΠΑ (24%). 
Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου. Τον ανάδοχο  βαρύνουν οι 
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σκοπέλου. 

Γ.  Η μελέτη να εκπονηθεί σε προθεσμία τριών (3) μηνών (εκτός επίσημων αργιών) από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τη χορήγηση στον μελετητή των αναγκαίων στοιχείων. 

Στη συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα σύνταξης και αναπαραγωγής των παραδοτέων 
σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και αυτά για τυχόν συμπληρώσεις, η τεχνική 
υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες,  οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, τα γενικά έξοδα και 
το όφελος του αναδόχου.  

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

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

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 27 / 2020 

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

ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 
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