
 1

                                                                              

    
Αριθµ. Απόφασης  70/2019                          Θέµα: «Ανάκληση της υπ' αριθµ. 69/2015 Απόφασης ∆.Σ. του  
                                                                        ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 17η του µηνός Μαΐου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή 

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. 777/13-05-2019 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. Σπυροµήλιος Χρήστος, Προεδρεύων 
Αντιπρόεδρος 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών 

2. Μαύρου Νοµική 2. Μακρή Άννα 

3. Ευγενικός Πανάγος 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 

4. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 2. Γιαµαίου Γεωργία 

Αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Απουσιάζοντος του Προέδρου, προεδρεύει ο κ. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος, σύµφωνα µε 

την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση 

και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 9/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

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

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο  θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Την υπ’ αριθµ. 56846/10-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία: «οι αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των 

δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, κατά το διάστηµα του ενός µήνα που προηγείται των 

δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, θα πρέπει να 

λαµβάνονται µε γνώµονα τους περιορισµούς που θέτει η νοµοθεσία για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήµων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 

δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα 

τρέχοντα ζητήµατα που άπτονται της καθηµερινής και εύρυθµης λειτουργίας των νοµικών αυτών προσώπων, 

την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσµίες που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία, 

καθώς και τα θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης». 

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

καταφυγίου τουριστικών σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου». 

3) Το γεγονός ότι από τα συνολικά τριάντα τρία (33) pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού που 

υπήρχαν εγκατεστηµένα στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου από την κατασκευή 

του (όλα χωρίς σύστηµα προπληρωµής), τα δεκαπέντε (15) αντικαταστάθηκαν πρόσφατα από νέα που 

διαθέτουν σύστηµα προπληρωµής. 

4) Τις υπ’ αριθµ. 158/2017, 28/2018 και 62/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του Σώµατος, µε τις οποίες 

παραχωρήθηκε η αποκλειστική χρήση τριών (3) παλαιών pillars σε ισάριθµους αλιείς, προς εξυπηρέτηση 

των αναγκών των σκαφών τους.  

5)  Την υπ’ αριθµ. 725/06-05-2019 αίτηση του κ. Καµαράτου Ιωάννη, διαχειριστή και νοµίµου εκπροσώπου 

της «Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.», στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε 

όπως µας απαλλάξετε από την χρέωση των παλαιότερων «pillars” από την στιγµή που έχουν τοποθετηθεί 

καινούργια». 

6) 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 
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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». 

  Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ενηµέρωσε το Σώµα ότι πλέον 

υπάρχουν δεκαπέντε (15) παλαιά pillars στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, τα οποία δεν έχουν διατεθεί 

σε συγκεκριµένο εκµεταλλευτή και πρέπει να απενεργοποιηθούν, αφού η εξυπηρέτηση των κατόχων των 

τουριστικών σκαφών θα γίνεται από τα δεκαπέντε (15) νέα pillars που παραχωρήθηκαν πρόσφατα. 

   Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτηµα της «Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» και να απαλλαγεί από την διαχείριση των δεκαπέντε (15) παλαιών pillars που 

βρίσκονται στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών και των οποίων η χρήση δεν έχει παραχωρηθεί σε 

συγκεκριµένο ιδιώτη. Για το λόγο αυτό, να γίνει τελική καταγραφή των ενδείξεων των µετρητών τους 

προκειµένου να εξοφληθούν οι πραγµατοποιηθείσες καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού από την 

ανωτέρω εταιρεία και στη συνέχεια τα pillars να απενεργοποιηθούν. Στη συνέχεια, κάλεσε τα µέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

Αντιπροέδρου, την ενηµέρωση από τον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, την υπ’ αριθµ. 56846/10-11-

2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τις υπ’ 

αριθµ. 69/2015, 158/2017, 28/2018 και 62/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του, το γεγονός ότι πρόσφατα 

από τα συνολικά τριάντα τρία (33) pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού που υπήρχαν 

εγκατεστηµένα στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου από την κατασκευή του 

(χωρίς σύστηµα προπληρωµής) τα δεκαπέντε (15) αντικαταστάθηκαν από νέα που διαθέτουν σύστηµα 

προπληρωµής, την υπ’ αριθµ. 725/06-05-2019 αίτηση του κ. Καµαράτου Ιωάννη, 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. – Ανακαλεί την υπ’ αριθµ. 69/2015 προηγούµενη Απόφασή του και απαλλάσσει την «Μ.Η. 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» από την εκµετάλλευση των, παλαιάς τεχνολογίας ήτοι χωρίς 

σύστηµα προπληρωµής, pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού του Καταφυγίου Τουριστικών 

Σκαφών λιµένα Σκάλας Πάτµου. 

2. – Η ταµειακή υπηρεσία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. να πραγµατοποιήσει την τελική καταγραφή των ενδείξεων των 

µετρητών των ανωτέρω pillars και να προσδιορίσει το αντίτιµο που αντιστοιχεί στις πραγµατοποιηθείσες 

καταναλώσεις από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της προηγούµενης καταγραφής ενδείξεων. 
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3. – Την απενεργοποίηση των εναποµεινάντων δεκαπέντε (15) παλαιών pillars παροχής ηλεκτρικού 

ρεύµατος και νερού στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών, των οποίων η αποκλειστική χρήση δεν έχει 

παραχωρηθεί σε ιδιώτες. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 70/2019. 

 

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

     

       Ο Προεδρεύων                                                                                  Τα Μέλη 

  Χρήστος Σπυροµήλιος                                                        Μαύρου Νοµική – Ευγενικός Πανάγος 
        Αντιπρόεδρος                                                             Κραουνάκης Γεώργιος – Μάγγος Φώτιος  
                                                                            Μακρή Άννα – Γαµπιέρης Θεολόγος                                                                 
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 24/05/2019 

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