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Αριθµ. Απόφασης  87/2019            Θέµα: «Περί διοικητικής αποβολής της εκµεταλλεύτριας του κτιρίου 
                                                                     επιβατών λιµένα Λειψών» 

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: 

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. 

 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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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 2ο 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) Το άρθρο 27 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3) Το υπ’ αριθµ. 9274/10-04-2019 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». 

4) 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 εξής 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». 
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5) Την υπ’ αριθµ. 47/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: ««Εξέταση του υπ' αριθµ. 

9274/10-04-2019 εγγράφου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, µε θέµα: "Απάντηση σε έγγραφό 

σας - Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας"». 

6) Το υπ’ αριθµ. 648/03-05-2019 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς την έµµισθη δικηγόρο του ∆ήµου 

Πάτµου, µε θέµα: «∆ιοικητική αποβολή ιδιώτη από την αίθουσα αναµονής επιβατών λιµένα Λειψών» 

7) Το υπ’ αριθµ. 2397/18-06-2019 έγγραφο της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου Πάτµου, στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής: 

«Κατόπιν του από 03-05-2019 ερωτήµατός σας και λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 

1) Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 9274/2019 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄ 

2) Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 97/17 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας 

Περιουσίας, Τµήµα Αιγιαλού και Παραλίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας 

3) Το άρθρο 27 Ν. 2971/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

4) Τον Ν. 4607/2019 

σας ενηµερώνω για τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 «1. Κατ’ αυτού που επελήφθη και κατέχει αυτογνωµόνως 

αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, 

λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού συντάσσεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής (Π.∆.Α.), το οποίο κοινοποιείται σ’ αυτόν κατά 

του οποίου απευθύνεται, ανεξαρτήτως του χρόνου ενάρξεως κατοχής του χώρου. Επίσης, τοιχοκολλάται µέσα 

σε τρείς (3) ηµέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση στην αυθαίρετη κατασκευή, αν υπάρχει, και στο δηµοτικό 

κατάστηµα του οικείου δήµου και αναρτάται στο διαδίκτυο µέσω του προγράµµατος «∆ιαύγεια», τηρουµένων 

των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Αν είναι άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής 

του προσώπου κατά του οποίου απευθύνεται το πρωτόκολλο ή αν αυτό είναι κάτοικος αλλοδαπής, η 

κοινοποίηση γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του Κ.Ε.∆.Ε.. Κατά του Π.∆.Α. επιτρέπεται 

η άσκηση ανακοπής, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση του 

πρωτοκόλλου, η οποία δεν µπορεί να παραταθεί, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπον Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου, που δικάζει αυτήν κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Η άσκηση ανακοπής 

δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου, ο ανακόπτων, όµως, µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει από το 

δικαστήριο την αναστολή της εκτέλεσης µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής. Αν δεν ασκηθεί 

εµπροθέσµως ανακοπή, το Π.∆.Α. θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από εκείνον που έχει έννοµο συµφέρον να 

το προσβάλει. Αντίγραφο της ανακοπής µε κλήση προς συζήτηση κοινοποιείται µέσα στην ίδια ανατρεπτική 

προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας που το εξέδωσε, επί ποινή 

ακυρότητας της ασκηθείσας ανακοπής. Κατάθεση παραβόλου ή εγγραφή της ασκούµενης ανακοπής στο βιβλίο 

διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της απόδειξης φέρει ο ανακόπτων, µε τα δε προσαγόµενα αποδεικτικά 

µέσα συνεκτιµώνται και όσα προσκοµίζονται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία. Κατά της απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου. Η έφεση ασκείται, 
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σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών. Κατά της απόφασης 

του Εφετείου δεν χωρεί ένδικο µέσο. Οι προθεσµίες του παρόντος δεν παρατείνονται λόγω απόστασης. Για την 

κλήση του ∆ηµοσίου ισχύουν οι ειδικές περί αυτού διατάξεις. Η απόφαση που εκδίδεται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν εµποδίζει την επιδίωξη των δικαιωµάτων σύµφωνα µε την τακτική 

διαδικασία είτε από τον ιδιώτη είτε από το ∆ηµόσιο, οι δε ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου. Το Π.∆.Α., όταν τελεσιδικήσει, εκτελείται από δικαστικό επιµελητή ύστερα από έγγραφη 

εντολή του Προϊσταµένου της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. ……..» 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αρµόδιος να εκτελέσει το Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής Αποβολής είναι δικαστικός 

επιµελητής κατόπιν έγγραφης εντολής του Προϊσταµένου της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄».  

8) 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». 

 Στο σηµείο αυτό, στην αίθουσα της συνεδρίασης προσήλθε η έµµισθη δικηγόρος του ∆ήµου Πάτµου 

κα Γρύλλη Ευαγγελία, η οποία απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του Σώµατος επί της υπόθεσης. 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε η διοικητική αποβολή της εκµεταλλεύτριας του κτιρίου 

επιβατών λιµένα Λειψών να γίνει από την Κτηµατική Υπηρεσία ∆ωδεκανήσων Α΄, σύµφωνα µε το άρθρο 

27, παρ. 1 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4607/2019 και ισχύει και την γνωµοδότηση της 

έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου Πάτµου. Επίσης, να προχωρήσει η διαδικασία της προκήρυξης 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώµατος χρήσης της αίθουσας αναµονής 

επιβατών µε την έγκριση της διακήρυξης, η οποία θα γίνει στην επόµενη συνεδρίαση του Σώµατος, εφόσον 

ο ∆ήµαρχος Λειψών δεσµευτεί για την αποχώρηση της κας Σεΐτη σε περίπτωση που αναδειχθεί άλλος 

παραχωρησιούχος. Απαντώντας ο ∆ήµαρχος Λειψών κ. Μάγγος Φώτιος ανέφερε ότι αναλαµβάνει αυτή την 

δέσµευση. 

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

Προέδρου, την υπ’ αριθµ. 56846/10-11-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το άρθρο 27 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το υπ’ 

αριθµ. 9274/10-04-2019 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, την υπ’ αριθµ. 

47/2019 Απόφασή του, το υπ’ αριθµ. 648/03-05-2019 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το υπ’ αριθµ. 2397/18-06-

2019 έγγραφο της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου Πάτµου, 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. – Η διοικητική αποβολή της εκµεταλλεύτριας της αίθουσας αναµονής επιβατών του λιµένα Λειψών να 

γίνει µε µέριµνα και δαπάνη της Κτηµατικής Υπηρεσίας ∆ωδεκανήσων Α΄, σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 

1 του Ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4607/2019 και ισχύει, όπως αναφέρεται και στην 

γνωµοδότηση της έµµισθης δικηγόρου του ∆ήµου Πάτµου. 

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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 87/2019. 

 

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, 11/07/2019 

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

ΑΔΑ: Ω0ΟΛΟΡΗΜ-2ΞΧ
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