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Αριθµ. Απόφασης  1/2019  Θέµα: «Περί προώθησης διαδικασίας αδειοδότησης υδατοδροµίου Πάτµου» 

 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 3η 
του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 11:00π.µ. στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε 

τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ’ αριθµ. 

∆ΙΑ∆Π/7841/19-4-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 2657/28-12-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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 οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 

2. Ευγενικός Πανάγος 2. Μακρή Άννα 

3. Γιαµαίου Γεωργία 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

4. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αναπλ. Μέλος Οι οποίοι αποχώρησαν µετά την συζήτηση του 3ου  

5. Κολοκυθά Νικολέττα, Υπολιµενάρχης Πάτµου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαύρου Νοµική Αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα. 

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

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

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Το άρθρο 31 του Ν. 4568/2018. 

3) Την υπ’ αριθµ. 96/2014 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση διακήρυξης δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χερσαίου λιµενικού χώρου, 

εντός της Χερσαίας Ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδροµίου». 

4) Την υπ’ αριθµ. 128/2014 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση πρακτικού 

διεξαγωγής δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης 

τµήµατος της χερσαίας ζώνης του λιµένα Σκάλας Πάτµου για την ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία και 

εκµετάλλευση υδατοδροµίου». 

5) Την υπ’ αριθµ. 39/2018 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Λήψη Απόφασης περί έκδοσης 

της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδροµίου Πάτµου». 

6) Το υπ’ αριθµ. 2124/12-10-2018 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς την «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µε 

θέµα: «Προώθηση διαδικασίας έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του υδατοδροµίου Πάτµου». 

7) Το από 08-11-2018 έγγραφο της «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.» προς το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε το οποίο ζητείται 

η επέκταση της διάρκειας της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου Πάτµου στα τριάντα (30) έτη. 

8) Το υπ’ αριθµ. 2338/16-11-2018 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Ερώτηµα περί δυνατότητας επέκτασης της διάρκειας παραχώρησης του 

ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης χώρου εντός Χ.Ζ.Λ. για την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία 

υδατοδροµίου». 

9) Το υπ’ αριθµ. 3113.10-64/92392/18/18-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, µε θέµα: «Περί δυνατότητας επέκτασης της χρονικής διάρκειας του ιδιαίτερου δικαιώµατος 

χρήσης χώρου της Χ.Ζ.Λ.». 

10) Το υπ’ αριθµ. 2601/28-12-2018 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς την «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µε 

θέµα: «Συνέχιση συνεργασίας για την ίδρυση και λειτουργία του υδατοδροµίου Πάτµου». 

11) Την υπ’ αριθµ. 34/2018 Απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού Ταµείου Ζακύνθου, µε θέµα:  

«Λύση σύµβασης µε την εταιρεία “Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.”». 

  Έπειτα, το λόγο έλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο 

οποίος έκανε σύντοµη αναφορά στο ιστορικό της υπόθεσης και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των µελών 

του Σώµατος. 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει του υπ’ αριθµ. 3113.10-64/92392/18/18-12-2018 

εγγράφου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν είναι δυνατόν να παραταθεί η χρονική 

διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα Σκάλας Πάτµου για την 

κατασκευή υδατοδροµίου στην εταιρεία «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.». Ήδη για το έγγραφο αυτό έχει 

ενηµερωθεί η παραχωρησιούχος εταιρεία, αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει απαντήσει. Αυτή την στιγµή 
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υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.: Είτε η κήρυξη της παραχωρησιούχου έκπτωτης, 

όπως έχουν κάνει ήδη κάνει άλλα Λιµενικά Ταµεία (π.χ. αυτό της Ζακύνθου), είτε η εφαρµογή του άρθρου 

31, παρ. 3 του Ν. 4568/2018 ώστε µε την συναίνεση της παραχωρησιούχου η άδεια ίδρυσης του 

υδατοδροµίου Πάτµου να εκδοθεί στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., οι επιµέρους εγκρίσεις να επανεκδοθούν 

στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου στο όνοµα της εταιρείας 

«Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µέχρι τη λήξη της υπάρχουσας παραχώρησης. 

  Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο κ. Ευγενικός Πανάγος, ο οποίος πρότεινε να λάβει το Σώµα άµεσα 

Απόφαση για την κήρυξη της παραχωρησιούχου έκπτωτης, δεδοµένου ότι από την πλευρά της δεν έχει 

τηρηθεί η δέσµευση που περιλαµβάνεται στην από 28-06-2014 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 του 

νοµίµου εκπροσώπου της κ. Χαραλάµπους Νικολάου του Χριστάκη, στην οποία αναφέρεται ότι: «Η 

κατασκευή του υδατοδροµίου θα ολοκληρωθεί εντός 9 µηνών». Επίσης, τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος 

χρόνος. 

 Ακολούθως, το λόγο έλαβε και πάλι ο Πρόεδρος, ο οποίος πρότεινε να ζητηθεί από την 

παραχωρησιούχο εταιρεία «Υδατοδρόµιο Πάτµου ΙΚΕ» η αποστολή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

ειδοποίησή της δήλωσης συναίνεσης, προκειµένου η άδεια ίδρυσης του υδατοδροµίου Πάτµου να εκδοθεί 

στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., οι επιµέρους εγκρίσεις να επανεκδοθούν στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η 

άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου στο όνοµα της, µέχρι τη λήξη της υπάρχουσας παραχώρησης. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πλευρά της παραχωρησιούχου εταιρείας, το θέµα θα 

επανέλθει προς συζήτηση στο Σώµα για την λήψη της οριστικής Απόφασης. Στη συνέχεια, κάλεσε τα µέλη 

να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, την πρόταση του κ. Ευγενικού Πανάγου, το Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το 

άρθρο 31 του Ν. 4568/2018, τις υπ’ αριθµ. 96/2014, 128/2014 και 39/2018 προηγούµενες Αποφάσεις του, 

τα υπ’ αριθµ. 2124/12-10-2018, 2338/16-11-2018 και 2601/28-12-2018 έγγραφα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το από 

08-11-2018 έγγραφο της «Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε.», το υπ’ αριθµ. 3113.10-64/92392/18/18-12-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την υπ’ αριθµ. 34/2018 Απόφαση της 

Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού Ταµείου Ζακύνθου, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 4 

του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Να ζητηθεί από την «Υδατοδρόµιο Πάτµου ΙΚΕ» η αποστολή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 

ειδοποίησή της δήλωσης συναίνεσης, προκειµένου η άδεια ίδρυσης του υδατοδροµίου Πάτµου να εκδοθεί 

στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., οι επιµέρους εγκρίσεις να επανεκδοθούν στο όνοµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και η 

άδεια λειτουργίας του υδατοδροµίου στο όνοµα της εταιρείας «Υδατοδρόµιο Πάτµου Ι.Κ.Ε.», µέχρι τη λήξη 

της υπάρχουσας παραχώρησης. 
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Την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν και οι κ. Ματάκιας Εµµανουήλ, Γιαµαίου Γεωργία, Μάγγος Φώτιος, 

Μακρή Άννα και Γαµπιέρης Θεολόγος. 

Ο κ. Ευγενικός Πανάγος ψήφισε την πρότασή του. 

Η Υπολιµενάρχης Πάτµου κα Κολοκυθά Νικολέττα δήλωσε «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2019. 

 

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

   

 

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                          Ευγενικός Πανάγος –  Γιαµαίου Γεωργία  
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                              Ματάκιας Εµµανουήλ – Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα 
                                                                         Γαµπιέρης Θεολόγος – Κολοκυθά Νικολέττα 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                         

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 08/01/2019 

     
        Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
    Στόικος Γρηγόριος                                                                                    Κάππου Αναστασία 
    ∆ήµαρχος Πάτµου 
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