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Αριθµ. Απόφασης  86/2019  Θέµα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
                                                            της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την  
                                                            υλοποίηση της πράξης “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού 
                                                            καταφυγίου Σκάλας Πάτµου” » 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 1η του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα 

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/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, 

κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1104/27-06-2019 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 έξι (6). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΩΝ στους Λειψούς 

1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών (ο οποίος 

αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της 

ηµερησίας διατάξεως) 
2. Μαύρου Νοµική 

3. Γιαµαίου Γεωργία 

4. Ευγενικός Πανάγος 

5. Ματάκιας Εµµανουήλ, Αναπλ. Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 2. Μακρή Άννα 

3. Γαµπιέρης Θεολόγος Αν και κλήθηκαν νόµιµα και έγκαιρα. 

Παρίστανται, επίσης: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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α) ο κ. Τσαµπαλάκης Νικήτας, Αναπληρωµατικό Μέλος, ο οποίος δεν υποκαθιστά τακτικό µέλος και 

µετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και 

λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

β) ο κ. Πέντες Ελευθέριος, νεοεκλεγείς ∆ήµαρχος Πάτµου 

γ) ο κ. Μπλούκας Σεραφείµ, νεοεκλεγείς ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Πάτµου  

δ) η κα Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο 

υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συµπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 

4257/2014, σύµφωνα µε το οποίο: «Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 

εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που 

αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για 

θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων». 

2) Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Το άρθρο 25 του Ν. 2971/2001. 

3) Το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44, παρ. 2.  

4) Το υπ’ αριθµ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13-11-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης 

που αφορά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

5) Την υπ’ αριθµ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2857/2015) «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των 

δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/ τ.Β). 

6) Τους Ν. 4339/2015 και Ν. 4351/2015 σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί Φ.Π.Α. 

7) Την υπ’ αριθµ. 9314/15-11-2017 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

της Υπηρεσίας µας για την πράξη «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου». 

8) Το γεγονός ότι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πράξης που προβλεπόταν από την ανωτέρω 

Προγραµµατική Σύµβαση έχει ξεπερασθεί. 

9) Την υπ’ αριθµ. 627/08-03-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης “Βελτίωση και 

επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου” µε Κωδικό ΟΠΣ 5030280 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα  “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”». 

10) Το σχέδιο της 1ης τροποποίησης της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης, το οποίο εστάλη στην 

Υπηρεσία µας από το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων & Έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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11) 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, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της 1ης τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης 

µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την υλοποίηση 

της πράξης «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» σύµφωνα µε το αποσταλέν 

σχέδιο από το αρµόδιο Τµήµα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν 

σχετικά. 

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

Προέδρου, το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 25 του Ν. 2971/2001, το Ν. 3463/2006,  το  

Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 44, παρ. 2 αυτού, το υπ’ αριθµ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13-11-2015 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, 

την υπ’ αριθµ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ, το Ν. 4339/2015, το Ν. 4351/2015, την υπ’ αριθµ. 9314/15-11-

2017 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Υπηρεσίας µας για την 

πράξη «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου», το γεγονός ότι το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της πράξης που προβλεπόταν από την ανωτέρω Προγραµµατική Σύµβαση έχει 

ξεπερασθεί, την υπ’ αριθµ. 627/08-03-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το σχέδιο της 1ης τροποποίησης 

της ανωτέρω Προγραµµατικής Σύµβασης, 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 

 

Την έγκριση της 1ης τροποποίησης της υπ’ αριθµ. 9314/15-11-2017 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την υλοποίηση της πράξης 
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«Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου», σύµφωνα µε το σχέδιο, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 86/2019. 

 

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

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη 

  Στόικος Γρηγόριος                                             Μαύρου Νοµική – Γιαµαίου Γεωργία – Ευγενικός Πανάγος 
  ∆ήµαρχος Πάτµου                                                           Ματάκιας Εµµανουήλ – Μάγγος Φώτιος  
                                                                           
                                                                                                                                                                                                                         

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 08/07/2019 

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

ΣΧΕ∆ΙΟ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

 

Μεταξύ  

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

και  

«∆ΗΜΟΤΙΚΟY ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΠΑΤΜΟΥ» 

 

για την Πράξη 

 

«Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου  

Σκάλας Πάτµου»  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» 

 

Στη Ρόδο την    /2019,  µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου που εδρεύει στη Πάτµο, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ. 

Γρηγόριο Στόικο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου»  

2. της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερµούπολη Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας 

«Φορέας Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 

κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

– Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 190  αυτού. 

2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/30.6.2006) «Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»  

3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και 

ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού.  

4. Το µε αριθ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που 

αφορά στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου. 

5. Τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών για την έγκριση του σχεδίου της 

Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της, ήτοι : 

� την απόφαση 89/2017 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Α∆Α: 

ΨΩΘΖ7ΛΞ-Λ4Τ)  

� την απόφαση 115/2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (Α∆Α: 

6ΛΝΠΟΡΗΜ-ΩΟ7)  

� την απόφαση    /2019 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου περί έγκρισης 

1ης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (Α∆Α: ………………….) 

� την απόφαση 86/2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου έγκρισης 

1ης τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (Α∆Α: ……………………) 

6. Την µε αριθ. πρωτ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β’/2015) «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Π∆Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β)». 

7. Το Ν.4339/2015 και το Ν. 4351/2015 σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί Φ.Π.Α. 

 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Την τροποποίηση του άρθρου 3 : Ποσά και πόροι χρηµατοδότησης και του άρθρου 4: ∆ιάρκεια ως εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 

2.056.451,61 Ευρώ. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Π.∆.Ε., µετά από την εγγραφή του σε Συλλογική Απόφαση, 

έπειτα από την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιόδου 2014-2020. 

Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µε τη 

σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από 

τις διατάξεις της νοµοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την 

αναπροσαρµογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω 

ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του 

Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική 

παραλαβή του. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας 

γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Την παράταση της συνολικής διάρκειας 

εγκρίνουν τα ίδια τα όργανα των συµβαλλοµένων µερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας 

Προγραµµατικής Σύµβασης.  

Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης έχει ως εξής: 

 

(α) µέχρι και Ιούνιο 2020 έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης & δηµοπράτηση 

(β) µέχρι και ∆εκέµβριο 2021 εκτέλεση έργου  

(γ) µέχρι και Ιούνιο 2023 οριστική παραλαβή και τακτοποίηση οικονοµικού αντικειµένου. 

 

Συνολικός Εκτιµώµενος χρόνος διάρκειας προγραµµατικής σύµβασης: έξι (06) έτη, 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 15/11/2017 αρχική Προγραµµατική Σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και 

συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα 

(4) πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα (1) ο Κύριος του Έργου,  δύο (2) ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου      Για το ∆ηµοτικό Λιµενικό    

                                            Ταµείο Πάτµου 

              Ο Περιφερειάρχης      Ο Πρόεδρος  

 

         Χατζηµάρκος Γεώργιος             Στόικος Γρηγόριος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου 

3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
4. Φορέας λειτουργίας ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου 
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης  
Στην ΣΚΑΛΑ ΠΑΤΜΟΥ έχουν κατασκευασθεί κατά την δεκαετία του 1990 παραλιακά κρηπιδώµατα στην Β.∆. πλευρά του µυχού και 

µικρός µώλος προστασίας, µήκους 25 µ. Τα κρηπιδώµατα αυτά είναι προστατευµένα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και 

χρησιµοποιούνται από τους αλιείς του νησιού. Κατά τον χειµώνα τα κρηπιδώµατα είναι εκτεθειµένα σε κυµατισµούς από νότιους και 

νοτιοανατολικούς ανέµους και ο υπάρχων µώλος δεν παρέχει προστασία στο µεγαλύτερο τµήµα τους. Για την βελτίωση των 

συνθηκών και την µετατροπή σε αλιευτικό καταφύγιο, συντάχθηκε σχετική µελέτη το 2007 από τον ∆ΗΜΟ ΠΑΤΜΟΥ για την 

προέκταση του µώλου κατά 65 –70 µ ώστε να παρέχεται προστασία µε κάθε καιρό σε συνολικό µήκος κρηπιδωµάτων 150 µ 

περίπου (στο Α-Β-Γ-∆), όπου µπορούν να ελλιµενίζονται 40 έως 50 αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα, είχαν εκπονηθεί υποστηρικτικές 

µελέτες - εκπονήθηκε µελέτη κυµατικής διαταραχής και µελέτη ευστάθειας της θεµελίωσης. Η µελέτη κυµατικής διαταραχής έδειξε 

ότι µετά την κατασκευή (προέκταση) του µώλου κατά 68 µ τα κρηπιδώµατα στο µεγαλύτερο τµήµα τους θα δέχονται κύµατα 

µικρότερα από 0,40µ, ενώ σήµερα το ύψος κύµατος υπερβαίνει τα 0,80 µ. Ωστόσο, το ανωτέρω έργο δεν κατέστη δυνατόν να 

ενταχθεί σε κοινοτικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης και να υλοποιηθεί (επειδή δεν είχε καθορισθεί η οριογραµµή αιγιαλού στην 

περιοχή). Μεταγενέστερα, µε ενέργειες του ∆ήµου Πάτµου, καθορίστηκε η γραµµή αιγιαλού και η σχετική Απόφαση του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 144∆΄/2011. Τελικώς, το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π. Αλιείας 2007-

2013, ωστόσο το αποτέλεσµα του σχετικού διαγωνισµού δεν κατέστη δυνατόν να εγκριθεί από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή, µε 

αποτέλεσµα την απένταξή του. Έτσι, η µελέτη επικαιροποιείται µε σκοπό να υποβληθεί αίτηµα για ένταξη του έργου στο Ε.Π. 

Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.  

 
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης Πάτµος, ∆ωδεκάνησα, Νότιο Αιγαίο.  
7. Προϋπολογισµός 

Προϋπολογισµός έργου   

Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 

Σκάλας Πάτµου 

2.056.451,61€  άνευ Φ.Π.Α. (µη επιβολή Φ.Π.Α. 

επί Τιµολογίων Τεχνικών Έργων) 

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 2.056.451,61 € 

8.∆ιάρκεια υλοποίησης  

 ∆ιάρκεια σε µήνες 

έργο   

Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 

Σκάλας Πάτµου 

72 µήνες (01/10/2017 έως 30/09/2023) 

Σύνολο Πράξης  6 έτη  
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