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Αριθµ. Απόφασης  89/2019        Θέµα: «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 
                                                               “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή «Κονσολάτο» στο 
                                                                 λιµένα 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 5ο 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) Τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 3 του Νόµου 4412/2016, σύµφωνα µε τις οποίες: «Τροποποιήσεις της 

σύµβασης χωρίς αύξηση της αξίας της µπορούν να γίνουν: 

α) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως 

δαπάνες που προκύπτουν από εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 

µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης 

ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα 

του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου 

και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς 

και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση του 

κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει συµπληρωµατικές 

εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων 

δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύµβασης, χωρίς το 

συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή 

µεγαλύτερου του ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/08/78/ΦΝ 

357/3.11.1995 (Β 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω 

ορίου, σύµφωνα µε την απόφαση ∆17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 (409 B') και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 
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απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών 

επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να 

διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το άρθρο 135. 

β) Οι συµβατικές ποσότητες εργασιών µίας σύµβασης εκτέλεσης δηµόσιου έργου επιτρέπεται να µειωθούν και 

η δαπάνη που εξοικονοµείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών 

της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύµβαση και τα συµβατικά τεύχη. 

ββ) ∆εν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται οµάδα εργασιών της αρχικής σύµβασης. 

γγ) ∆εν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

δδ) ∆εν χρησιµοποιείται για την πληρωµή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση. 

εε) ∆εν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριµένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιµών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαµβάνονται υπόψη 

µόνο οι µεταφορές δαπάνης από µία οµάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονοµούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), µειώνουν ισόποσα τη 

δαπάνη της αξίας σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί 

έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου, ύστερα 

από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισµός των έργων στα οποία εφαρµόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οµάδες Εργασιών, οι 

οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειµένου των έργων, 

έχουν παρόµοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιµές µονάδας τους. Με 

απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία µετά την έκδοση της θα έχει εφαρµογή 

σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι Οµάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 156, παρ. 5 του Νόµου 4412/2016, σύµφωνα µε τις οποίες: «Αν στον 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές 

µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες 

αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των 

κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής: 

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές 

καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, 

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται σε 

εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται, σύµφωνα µε τα 

τιµολόγια αυτά και 
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γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα 

πραγµατικά στοιχεία κόστους». 

4) Την υπ’ αριθµ. 149/2017 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: 

“Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή «Κονσολάτο» στο λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

5) Την υπ’ αριθµ. 35138/Φ. 4.3 ∆.Τ.Ε./18-06-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, µε θέµα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου: “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή 

Κονσολάτο στον λιµένα Σκάλας Πάτµου”, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 2971/2001». 

6) Την υπ’ αριθµ. 188/2018 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση τροποποιηµένης 

µελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή «Κονσολάτο» στο 

λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

7) Την υπ’ αριθµ. 248/2018 προηγούµενη Απόφασή του, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση του έργου: 

“Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή «Κονσολάτο» στο λιµένα Σκάλας Πάτµου” στην “3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, έναντι ποσού 19.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α.». 

8) Την υπ’ αριθµ. 2586/27-12-2018 εργολαβική σύµβαση µεταξύ του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της αναδόχου 

εταιρείας «3Κ Τεχνική Α.Ε.» για την κατασκευή του ανωτέρω έργου. 

9) Τον 1ο Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου, που συντάχθηκε από τον επιβλέποντα µηχανικό κ. Γεώργιο 

Καρακατσάνη, προσυπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας κ. Νικόλαο Κρούσκο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του 

Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Αντώνιο Γερασκλή, σύµφωνα µε τον οποίο δεν παρουσιάζεται αύξηση της 

συµβατικής δαπάνης προ Φ.Π.Α. (βρίσκεται σε ισοζύγιο). Συγκεκριµένα, η συνολική δαπάνη του έργου 

σύµφωνα µε τον προτεινόµενο 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 24.552,00€, εκ των οποίων 16.652,11€ 

για εργασίες, 2.997,38€ για Ε.Ο., 0,94€ για απρόβλεπτα, 149,57€ για αναθεώρηση και 4.752,00€ για Φ.Π.Α. 

και βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική συµβατική δαπάνη του έργου. 

10) Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών του ανωτέρω έργου. 

11) Το υπ’ αριθµ. ΤΤΥΜ∆/5829 εξ./10-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών 

∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: 

«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή «Κονσολάτο» 

στο λιµένα Σκάλας Πάτµου”». 

12) Το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. των ετών 2018 και 2019, στο οποίο περιλαµβάνεται το 

ανωτέρω έργο. 

13) Τον προϋπολογισµό εσόδων – εξόδων οικονοµικών ετών 2018 και 2019 της Υπηρεσίας µας, στον οποίο 

υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 30.7326.0004 για το προαναφερόµενο έργο. 

14) Την υπ’ αριθµ. 68/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  

15) 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 
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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». 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου: «Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή “Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου» και 

κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το άρθρο 156, παρ. 3 και 5 του Νόµου 4412/2016, τις υπ’ αριθµ. 149/2017 

και 188/2018 προηγούµενες Αποφάσεις του, την υπ’ αριθµ. 35138/Φ. 4.3 ∆.Τ.Ε./18-06-2018 Απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, την υπ’ αριθµ. 248/2018 Απόφαση του Προέδρου, 

την υπ’ αριθµ. 2586/27-12-2018  εργολαβική σύµβαση, τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

ανωτέρω έργου, το υπ’ αριθµ. ΤΤΥΜ∆/5829 εξ./10-06-2019 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης 

Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το 

Τεχνικό Πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό ετών 2018 και 2019, την υπ’ αριθµ. 68/2019 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και την παρ. 2 του άρθρου 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 

 
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αναβάθµιση µικρού µώλου στην περιοχή 

“Κονσολάτο” στο λιµένα Σκάλας Πάτµου», σύµφωνα µε τον οποίο η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται 

στο ποσό των 24.552,00€, εκ των οποίων 16.652,11€ για εργασίες, 2.997,38€ για Ε.Ο., 0,94€ για 

απρόβλεπτα, 149,57€ για αναθεώρηση και 4.752,00€ για Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την 

αρχική συµβατική δαπάνη του έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 89/2019. 
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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, 09/07/2019 

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