
 1

                                                                              

    
Αριθµ. Απόφασης  62/2019 Θέµα: «Παραχώρηση της χρήσης ενός pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος  
 και νερού στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας  
 Πάτµου στον Πουλιέζο Γεράσιµο του Σαράντη» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 17η του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 13:30 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. 642/12-04-2019 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 επτά (7). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 

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

2. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος 2. Μακρή Άννα 

3. Γιαµαίου Γεωργία 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

4. Ευγενικός Πανάγος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαύρου Νοµική 2. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

Αν και κλήθηκαν 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. 8/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Την υπ’ αριθµ. 69/2015 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Περί εκµετάλλευσης των pillars 

καταφυγίου τουριστικών σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου». 

2) Την υπ’ αριθµ. 158/2017 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Παραχώρηση χρήσης ενός 

pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας 

Πάτµου στον Mελιανό Γεώργιο του Σταύρου».  

3) Την υπ’ αριθµ. 28/2018 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Παραχώρηση χρήσης ενός pillar 

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου 

στον Κλεούδη ∆ιονύσιο του Νικολάου». 

4) Την υπ’ αριθµ. 602/10-04-2019 αίτηση του κ. Πουλιέζου Γεράσιµου του Σαράντη, επαγγελµατία αλιέα, 

στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλώ να µου παραχωρήσετε την χρήση ενός πίλλαρ παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου για την 

εξυπηρέτηση του Α/Κ σκάφους µου µε την επωνυµία “ Γεράσιµος ΣΡ” ιδιοκτησίας µου (δεύτερο pillar στο 

τελευταίο τµήµα από διασταύρωση προς Πούντο του Φτέρη )». 

4) Το γεγονός ότι ο κ.  Πουλιέζος Γεράσιµος του Σαράντη δεν έχει οφειλές στην Υπηρεσία µας. 

5) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό 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 ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Πάτµου». 

 Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πολιτικός Μηχανικός της Υπηρεσίας µας κ. Καρακατσάνης 

Γεώργιος, ο οποίος ενηµέρωσε το Σώµα ότι ο κ. Πουλιέζος Γεράσιµος αιτείται την παραχώρηση χρήσης του 

δεύτερου pillar στο τελευταίο τµήµα του Καταφυγίου Τουριστικών, αρχής γενοµένης από τη διασταύρωση 

προς τον Πούντο του Φτέρη προς εξυπηρέτηση του επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους του, µε τον ίδιο 

τρόπο που παραχωρήθηκε ήδη η χρήση δύο pillars στους κ. Μελιανό Γεώργιο και Κλεούδη ∆ιονύσιο.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την παραχώρηση της χρήσης ενός pillar παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου (δεύτερο 

pillar στο τελευταίο τµήµα του Καταφυγίου Τουριστικών, αρχής γενοµένης από τη διασταύρωση προς τον 

Πούντο του Φτέρη) στον επαγγελµατία αλιέα κ. Πουλιέζο Γεράσιµο του Σαράντη, προς εξυπηρέτηση του 

επαγγελµατικού αλιευτικού –σκάφους µε την επωνυµία «Γεράσιµος ΣΡ» ιδιοκτησίας του. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις της παραχώρησης να είναι οι ίδιοι µε αυτούς που έχουν εγκριθεί µε τις υπ’ αριθµ. 158/2017 

και 28/2018 προηγούµενες Αποφάσεις του Σώµατος. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, τις υπ’ αριθµ. 69/2015, 158/2017 και 28/2018 προηγούµενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθµ. 

332/14-02-2018 αίτηση του κ. Γεράσιµου Πουλιέζου του Σαράντη, το γεγονός ότι ο κ. Πουλιέζος 

Γεράσιµος του Σαράντη δεν έχει οφειλές στην Υπηρεσία µας, 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  ο µ ό φ ω ν α 
 

1. – Παραχωρεί την αποκλειστική χρήση ενός pillar παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του 

Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου (δεύτερο pillar στο τελευταίο τµήµα από 

διασταύρωση προς Πούντο του Φτέρη) στον κ. Πουλιέζο Γεράσιµο του Σαράντη, έως και 31-12-2021, προς 

εξυπηρέτηση του επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους –Τ/Ρ µε την επωνυµία «Γεράσιµος ΣΡ» ιδιοκτησίας 

του, υπό τους κάτωθι όρους: 

(i) Κατά την παράδοση – παραλαβή του pillar θα συνταχθεί και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο, στο 

οποίο θα αναφέρονται οι ενδείξεις όλων των µετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, ενώ θα του 

παραδοθεί ένα (1) κλειδί. 

(ii) Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος έναντι του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου 

για την πραγµατοποιηθησόµενη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού από το ανωτέρω pillar και δεν 

δύναται να αρνηθεί την καταβολή του αναλογούντος χρηµατικού ανταλλάγµατος για κανέναν λόγο (π.χ. 

επικαλούµενος κλοπή). 

(iii) Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για 

την ασφαλή µεταφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος και του νερού από το ανωτέρω pillar µέχρι το σκάφος του, 

λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την προστασία και την αποτροπή κινδύνων για τους λοιπούς 

χρήστες του λιµένα. 

(iv) Το χρηµατικό αντάλλαγµα για το ηλεκτρικό ρεύµα και νερό που θα καταναλώνεται, θα προκύπτει από 

καταγραφή της κατανάλωσης που θα πραγµατοποιείται ανά δίµηνο, ενώ η χρέωση θα γίνεται µε βάση το 

εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο, το οποίο έχει καθοριστεί µε Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Ο ανωτέρω παραχωρησιούχος θα καταβάλλει στην ταµειακή 

υπηρεσία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου το αναλογούν χρηµατικό αντάλλαγµα ανά δίµηνο, 
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εντός δεκαηµέρου από την έγγραφη ειδοποίησή του. Σε περίπτωση µη καταβολής του χρηµατικού 

ανταλλάγµατος, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα γίνει ανάκληση της παραχώρησης. 

(v) To παραχωρούµενο pillar θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση µετά τη λήξη της παραχώρησης. 

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει σε συντήρηση του pillar και αποκατάσταση τυχόν βλαβών 

που θα οφείλονται σε κακή χρήση από πλευράς του. 

(vi) Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά το δικαίωµά του σε άλλον ή να 

συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, µε ή χωρίς αντάλλαγµα (π.χ. υπεκµίσθωση κ.λπ.) που να αφορά το 

pillar που παραχωρήθηκε, χωρίς την προηγούµενη έγκριση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου.  

(vii) Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα του ∆ιοικητικού ∆ίκαιου που διέπουν τις 

διοικητικές αποφάσεις – πράξεις.   

2. –  Η παρούσα Απόφαση αντικαθιστά κάθε προγενέστερη Απόφαση του Σώµατος αναφορικά µε την 

χρήση και διαχείριση του ανωτέρω pillar. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 62/2019. 

 

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

     

      Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                                        Σπυροµήλιος Χρήστος  –  Γιαµαίου Γεωργία  
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                            Ευγενικός Πανάγος – Μάγγος Φώτιος  
                                                                         Μακρή Άννα – Γαµπιέρης Θεολόγος                                                                   
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                              

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 24/04/2019 

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