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Αριθµ. Απόφασης  47/2019 Θέµα: «Εξέταση του υπ' αριθµ. 9274/10-04-2019 εγγράφου της Κτηµατικής  
                                               Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, µε θέµα: " Απάντηση σε έγγραφό σας  
                                                        - Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότας"» 
 

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 1ο εκτός  ηµερησίας διατάξεως θέµα και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το υπ’ αριθµ. 9274/10-04-2019 πρωτόκολλο έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, µε 

θέµα: «Απάντηση σε έγγραφό σας – Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας», όπου αναφέρονται τα εξής: 

«Μετά το ως άνω σχετικό έγγραφό σας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά το παρελθόν µε τον Πρόεδρο 

της υπηρεσίας σας και εκ του γεγονότος ότι είστε φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα Λειψών, σας 

διαβιβάζουµε συνηµµένα το υπ’ αριθ. 96/2017 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής που εξέδωσε η υπηρεσία 

µας σε βάρος της ΣΕΪΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, µε έγγραφη επί αυτού εντολή και πληρεξουσιότητα 

προκειµένου να αποβάλλετε την ως άνω ιδιώτη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τον περιγραφόµενο 

στο προαναφερόµενο πρωτόκολλο, κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού του ∆ηµοσίου και της χερσαίας ζώνης 

λιµένα Λειψών και να εγκαταστήσετε το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως ιδιοκτήτη και την υπηρεσία σας ως φορέα 

διοίκησης και εκµετάλλευσης». 

2) Το υπ’ αριθµ. 96/2017 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 

Περιουσίας Αιγαίου κατά της Σεΐτη Πετρούλας του ∆ηµητρίου, επί του οποίου υπάρχει η από 08-04-2019 

χειρόγραφη σηµείωση, υπογεγραµµένη από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄ 

κ. Παναγιώτη Τριανταφύλλα: «Μετά το υπ’ αριθ. Πρωτ. 54/30-01-2019 έγγραφο του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Πάτµου, δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε αυτό, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, βάσει 

του έµπροσθεν Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής, να αποβάλλει την ΣΕΪΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ από τον έµπροσθεν περιγραφόµενο χώρο κείµενο εντός του κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, 

ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου και να εγκαταστήσετε το Ελληνικό ∆ηµόσιο». 

3) Tην 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 κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ενηµέρωσε το Σώµα ότι στις 

17-10-2017 η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου απέστειλε στην εκµεταλλεύτρια της 
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αίθουσας αναµονής επιβατών λιµένα Λειψών κα Σεΐτη Πετρούλα του ∆ηµητρίου Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής 

Αποβολής. Αυτή άσκησε κατά του ανωτέρω Πρωτοκόλλου την από 24-11-2017 ανακοπή, καθώς και την 

από 25-11-2017 αίτηση αναστολής εκτέλεσης, οι οποίες απορρίφθηκαν από το αρµόδιο δικαστήριο 

(Ειρηνοδικείο Λέρου). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται πως το δικαστήριο αποφάνθηκε πως η συγκεκριµένη 

ιδιώτης κακώς εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο συγκεκριµένο χώρο και κατόπιν η Κτηµατική 

Υπηρεσία ∆ωδεκανήσων Α΄ µε το υπ’ αριθµ. 9274/10-04-2019 έγγραφό της απέστειλε επίσηµα στην 

Υπηρεσία µας το Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής, µε εντολή και πληρεξουσιότητα του Προϊσταµένου 

της προς την Υπηρεσία µας για την εκτέλεσή του.  

Έπειτα, το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος Λειψών κ. Μάγγος Φώτιος, ο οποίος σηµείωσε ότι η Υπηρεσία 

µας είναι υποχρεωµένη να προβεί στην πράξη της διοικητικής αποβολής. Ωστόσο, ο ίδιος προτείνει να 

ξεκινήσει η διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη νέου παραχωρησιούχου της 

αίθουσας αναµονής επιβατών του λιµένα Λειψών και να αναµένουµε το αποτέλεσµα πριν η Υπηρεσία µας 

προχωρήσει στην επίδοση του Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής. Η µικρή παράταση που ζητά για την 

εκτέλεση του πρωτοκόλλου δεν θέτει κανέναν σε κίνδυνο, αφού και ο ίδιος την έχει εφαρµόσει σε 

αντίστοιχη περίπτωση στα πλαίσια των καθηκόντων του ως ∆ηµάρχου Λειψών.  

Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος αναρωτήθηκε τί θα γίνει σε 

περίπτωση που στον διαγωνισµό δεν αναδειχθεί πλειοδότρια – παραχωρησιούχος η συγκεκριµένη ιδιώτης, 

αλλά κάποιος άλλος. Μάλιστα, ανέφερε πως σύµφωνα µε την από 03-12-2009 εξώδικη δήλωση της 

ανωτέρω ιδιώτη, η οποία είχε πρωτοκολληθεί στον ∆ήµο Λειψών µε αριθµό 3670/11-12-2009, κάνοντας 

χρήση των δικαιωµάτων που θεωρούσε ότι της παρέχει η νοµοθεσία περί επαγγελµατικών µισθώσεων 

προέβη σε µονοµερή ανανέωση της µίσθωσης που είχε συνάψει µε τον ∆ήµο Λειψών για διάστηµα µίας 

πενταετίας επιπλέον, ήτοι µέχρι τις 31-07-2015. Αν και η δήλωση αυτή δεν είχε νοµική βάση (διότι η 

νοµοθεσία περί επαγγελµατικών µισθώσεων δεν ισχύει σε λιµένες), αποδεικνύει πως ακόµα και µε το 

σκεπτικό της ίδιας της κα Σεΐτη µπορούσε να συνεχίσει να εκµεταλλεύεται την αίθουσα επιβατών λιµένα 

Λειψών έως τις 31-07-2015. Ωστόσο, διάγουµε το 2019 και η ίδια βρίσκεται ακόµα εκεί. Εποµένως, 

αναρωτήθηκε ποιός µπορεί να µας διαβεβαιώσει ότι η ανωτέρω ιδιώτης θα αποχωρήσει από την αίθουσα 

επιβατών εφόσον αναδειχθεί νέος πλειοδότης και δεν θα εξακολουθήσει να παραµένει εκεί. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος Λειψών ο οποίος ανέφερε πως τότε δεν υπήρχε Απόφαση 

δικαστηρίου, ούτε και Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής της ιδιώτη από το κτίριο και ο κ. Καρακατσάνης 

Γεώργιος απάντησε ότι υπήρχε η δική της δήλωση περί λήξης της µονοµερούς παράτασης της µίσθωσης 

στις 31-07-2015, η οποία δεν τηρήθηκε. Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος Λειψών ανέφερε πως για την κατάσταση 

ευθύνεται ο ∆ήµος Λειψών και η Υπηρεσία µας που δεν είχαν προβεί σε αποκατάσταση του κτιρίου 

επιβατών λιµένα Λειψών, η οποία αναµένεται να τελειώσει σε περίπου δεκαπέντε ηµέρες. Πλέον η κα Σεΐτη 

έχασε την προσφυγή που έκανε στο δικαστήριο κατά του Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής και ως εκ 

τούτου δεν έχει κανένα επιχείρηµα για την µη συµµόρφωσή της. Αν δεν αποχωρήσει, θα αναλάβουν τα 
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Σώµατα Ασφαλείας. Ωστόσο, αν αποβληθεί από την αίθουσα επιβατών πριν από τον διαγωνισµό, αυτή θα 

παραµείνει κλειστή. 

Έπειτα, το λόγο έλαβε και πάλι ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ανέφερε ότι εάν κατά τον 

διαγωνισµό αναδειχθεί νέος παραχωρησιούχος και παρά ταύτα η κα Σεΐτη δεν αποχωρήσει από την αίθουσα 

επιβατών, τότε αυτός θα στραφεί κατά της Υπηρεσίας µας, η οποία δεν θα είναι σε θέση να του παραδώσει 

την αίθουσα για την οποία πλειοδότησε. Ο ∆ήµαρχος Λειψών κ. Μάγγος Φώτιος απάντησε ότι δεν βλέπει 

να υπάρχει άλλος ενδιαφερόµενος για την εκµετάλλευση της αίθουσας επιβατών. 

Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο κ. Ευγενικός Πανάγος, ο οποίος ανέφερε ότι επειδή την διοικητική 

αποβολή την έχει επιβάλλει η Κτηµατική Υπηρεσία ∆ωδεκανήσων Α΄, πιθανόν να πρέπει να την εκτελέσει 

η ίδια. Για το λόγο αυτό, προτείνει η Υπηρεσία µας να απευθύνει ερώτηµα στην έµµισθη δικηγόρο του 

∆ήµου Πάτµου, στο οποίο θα ερωτάται ποιά Υπηρεσία είναι αρµόδια να εκτελέσει το ανωτέρω πρωτόκολλο 

διοικητικής αποβολής και εφόσον είναι η Υπηρεσία µας, µε ποιόν τρόπο πρέπει να εκτελεσθεί (π.χ. µε 

υπάλληλο, µε δικαστικό επιµελητή ή από την Λιµενική Αρχή). Ταυτόχρονα, το Σώµα να λάβει σήµερα 

απόφαση περί διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος 

χρήσης της αίθουσας αναµονής επιβατών του λιµένα Λειψών, ενώ η κατάρτιση των όρων να γίνει σε 

επόµενη συνεδρίαση.  

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

από τον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, την εισήγηση του κ. Ευγενικού Πανάγου, το υπ’ αριθµ. 9274/10-04-

2019 πρωτόκολλο έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, το υπ’ αριθµ. 96/2017 

Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου κατά 

της Σεΐτη Πετρούλας του ∆ηµητρίου και την επ’ αυτού χειρόγραφη σηµείωση υπογεγραµµένη από τον 

Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄ κ. Παναγιώτη Τριανταφύλλα, 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. – Να απευθύνει ερώτηµα στην έµµισθη δικηγόρο του ∆ήµου Πάτµου, προκειµένου να γνωµοδοτήσει 

ποιά Υπηρεσία είναι αρµόδια να εκτελέσει το υπ’ αριθµ. 96/2017 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής της 

Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Περιουσίας Αιγαίου κατά την Σεΐτη Πετρούλας του ∆ηµητρίου από 

την αίθουσα αναµονής επιβατών του λιµένα Λειψών και σε περίπτωση που είναι η Υπηρεσία µας, µε ποιόν 

ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. 

2. – Την διεξαγωγή δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος 

χρήσης της αίθουσας αναµονής επιβατών λιµένα Λειψών, µε σκοπό την λειτουργία Καταστήµατος 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος εντός αυτής, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

3. – Η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού θα εγκριθεί σε επόµενη συνεδρίαση του Σώµατος. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  47/2019. 
 
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, 02/05/2019 

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