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Αριθµ. Απόφασης  139/2019      Θέµα: «Έγκριση χορήγησης παράτασης συµβατικού χρόνου παράδοσης  
                                                       πέργκολας στο λιµένα Αρκιών» 
 

Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 4η του µηνός Νοεµβρίου έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 17:00 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. 1845/31-10-2019 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 οκτώ (8). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΥΣΕΣ στους Λειψούς 

1. Γρύλλης Εµµανουήλ, Πρόεδρος 1. Μακρή Άννα 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κάβουρας ∆ηµήτριος 

Οι οποίες αποχώρησαν µετά την συζήτηση  
του 8ου θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 

4. Κανιαρού Ειρήνη 

5. Μπλούκας Σεραφείµ, Αναπλ. Μέλος 

6. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιµενάρχης Πάτµου 

 

ΑΠΩΝ 

1. Μάγγος Φώτιος, ∆ήµαρχος Λειψών Αν και κλήθηκε 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. 17/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               
    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Την υπ’ αριθµ. 58/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Έγκριση τοποθέτησης 

πέργκολας εντός της εξοµοιούµενης ζώνης λιµένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού». 

3) Την ανάγκη προµήθειας πέργκολας εντός της εξοµοιούµενης ζώνης λιµένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση 

του επιβατικού κοινού». 

4) Την υπ’ αριθµ. 131/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας µας, µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε 

απευθείας ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού της προµήθειας πέργκολας 

για το λιµένα Αρκιών». 

5) Την υπ’ αριθµ. 134/2019 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας µας, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση της 

προµήθειας πέργκολας για το λιµένα Αρκιών στον Βασιλάκη Νικόλαο του Ματθαίου, έναντι ποσού 

9.570,00€ πλέον του Φ.Π.Α.». 

6) Την υπ’ αριθµ. 1556/30-08-2019 σύµβαση µεταξύ της Υπηρεσίας µας και του Βασιλάκη Νικολάου για 

την προµήθεια της ανωτέρω πέργκολας, σύµφωνα µε την οποία υποχρεούται να την παραδώσει εντός 

προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα υπογραφής της. 

7) Την από 08-10-2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου, µε θέµα: «Θέµα: Αίτηµα για χορήγηση παράτασης 

συµβατικού χρόνου παράδοσης πέργκολας στο λιµένα Αρκιών», στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Αξιότιµοι κύριοι, 

Κατόπιν της υπ’ αριθµ. 1556/30-08-2019 σύµβασης που υπέγραψα µε την Υπηρεσία σας, έχω αναλάβει να σας 

προµηθεύσω µε µία ξύλινη πέργκολα, η οποία θα τοποθετηθεί στο λιµένα Αρκιών, προς εξυπηρέτηση του 

επιβατικού κοινού. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης της ανωτέρω πέργκολας πλήρως τοποθετηµένης έχει 

ορισθεί σε εξήντα (60) ηµέρες. 

Πρόσφατα µετέβην στους Αρκιούς, προκειµένου να πραγµατοποιήσω αυτοψία στο χώρο που προβλέπεται να 

τοποθετηθεί η ανωτέρω πέργκολα και να πάρω µέτρα και διαπίστωσα ότι λόγω φθορών της τελικής 

επίστρωσης του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιµένα δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή για την στήριξή της.  

Κατόπιν τούτου, σας παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της 

πέργκολας κατά εξήντα (60) ηµέρες (δηλαδή για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο 

παράδοσης), δεδοµένου ότι όπως έχω πληροφορηθεί επίκειται η ανάθεση εργολαβίας από την Υπηρεσία σας 

για την αποκατάσταση των διαπιστωθεισών φθορών, η οποία έχει καθυστερήσει, αφού η σχετική διαδικασία 

την πρώτη φορά που διεξήχθη απέβη άγονη (σχετική η υπ’ αριθµ. 138/2019 Απόφαση Προέδρου της 

Υπηρεσίας σας)». 

8) Την υπ’ αριθµ. 1735/16-10-2019 Γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής προµηθειών της Υπηρεσίας 

µας, µε θέµα: «Εξέταση της από 08-10-2019 αίτησης του Βασιλάκη Νικολάου, περί παράτασης του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης της υπό προµήθεια πέργκολας για το λιµένα Αρκιών», στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 
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«ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Σε εφαρµογή σχετικών επανειληµµένων οδηγιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε 

την υπ’ αριθµ. 58/2019 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Υπηρεσίας µας  εγκρίθηκε η προµήθεια 

πέργκολας για τον προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών του λιµένα Αρκιών, που θα τοποθετηθεί σε επαφή µε το 

κτίριο αναµονής επιβατών, προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η τοποθέτηση της πέργκολας 

αποτελεί υποχρέωση του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης του συγκεκριµένου λιµένα, η 

οποία θα δώσει την δυνατότητα ευχερούς παραµονής των επιβατών, κατά τον χρόνο αναµονής για την 

επιβίβασή τους στα πλοία. 

2. Κατόπιν της προβλεπόµενης από το Ν. 4412/2016 διαδικασίας, ανατέθηκε στον Βασιλάκη Νικόλαιο του 

Ματθαίου η προµήθεια της ανωτέρω ξύλινης πέργκολας και υπογράφηκε η υπ’ αριθµ. 1556/30-08-2019 

σύµβαση, από την οποία προβλέπεται συµβατικός χρόνος εξήντα (60) ηµερών για την παράδοσή της 

πλήρως τοποθετηµένης στο λιµένα Αρκιών. 

3. Με την από 08-10-2019 αίτηση του προµηθευτή ζητήθηκε η χορήγηση παράτασης του συµβατικού 

παράδοσης της πέργκολας κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, µε επίκληση της φθοράς που 

παρατηρείται στην τελική επίστρωση του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Αρκιών.  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Επί των αναφερόµενων στην αίτηση του προµηθευτή η Επιτροπή µας αναφέρει ότι η ύπαρξη φθορών επί της 

τελικής επίστρωσης του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιµένα Αρκιών από σκυρόδεµα είναι γνωστή στην 

Υπηρεσία µας εδώ και αρκετούς µήνες. Σχετικές εργασίες αποκατάστασης προβλέπεται να εκτελεστούν στα 

πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιµενικών υποδοµών Σκάλας Πάτµου και Αρκιών», το οποίο µε 

την υπ’ αριθµ. 159/2019 Απόφαση του Προέδρου έχει ήδη ανατεθεί στην εργοληπτική επιχείρηση «3Κ Τεχνική 

Α.Ε.»  και αναµένεται η υπογραφή της σχετικής σύµβασης εντός των προσεχών ηµερών. Ακολούθως και πριν 

από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Τµήµα Τεχνικής 

Υποστήριξης Μικρών ∆ήµων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου) ο ορισµός επιβλέποντος µηχανικού και Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, διαδικασία που 

βάσει της υπάρχουσας εµπειρίας διαρκεί περίπου τριάντα (30) ηµέρες. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη ότι: 

α) Η αίτηση του προµηθευτή υποβλήθηκε εµπρόθεσµα, ήτοι πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου 

παράδοσης, 

β) Το αιτούµενο χρονικό διάστηµα της παράτασης βρίσκεται εντός των προβλεπόµενων ορίων, ήτοι είναι ίσο 

µε τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης και 

γ) Η µη έγκαιρη παράδοση της πέργκολας οφείλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που καθιστούσε 

αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοσή της πλήρως τοποθετηµένης σύµφωνα µε τη σύµβαση, 

χωρίς να ευθύνεται ο προµηθευτής, 
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η Επιτροπή οµόφωνα γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης του αιτήµατος του προµηθευτή και της χορήγησης της 

αιτούµενης παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης της πέργκολας κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές 

ηµέρες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων». 

9) Το γεγονός ότι έχει υπογραφεί η υπ’ αριθµ. 1772/22-10-2019 σύµβαση για την εκτέλεση του έργου 

«Αποκατάσταση βλαβών λιµενικών υποδοµών Σκάλας Πάτµου και Αρκιών» και εντός των ηµερών 

αναµένεται ο ορισµός των επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών και φυσικού εδάφους προκειµένου να 

είναι δυνατή η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου. 

10) 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». 

Επί των παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της υπ’ αριθµ. 1735/08-10-2019 αίτησης του 

Βασιλάκη Νικολάου περί παράτασης της προθεσµίας παράδοσης πέργκολας για το λιµένα Αρκιών για τους 

λόγους που αναφέρονται στην γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη να 

αποφασίσουν σχετικά.  

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

Προέδρου, τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 58/2019 

προηγούµενη Απόφασή του, την ανάγκη προµήθειας της πέργκολας για το λιµένα Αρκιών, τις υπ’ αριθµ. 

131/2019 και 134/2019 Αποφάσεις Προέδρου, την υπ’ αριθµ. 1556/30-08-2019 σύµβαση, την από 08-10-

2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου, την υπ’ αριθµ. 1735/16-10-2019 γνωµοδότηση της αρµόδιας 

επιτροπής, 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 
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Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 1735/08-10-2019 αίτηση του Βασιλάκη Νικολάου και χορηγεί παράταση του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης της πέργκολας για το λιµένα Αρκιών που θα προµηθευτεί το ∆ηµοτικό 

Λιµενικό Ταµείου Πάτµου από αυτόν κατά εξήντα (60) ηµέρες, ήτοι έως τις 28-12-2019, διότι: 

α) Η αίτηση του προµηθευτή υποβλήθηκε εµπρόθεσµα,  

β) Το αιτούµενο χρονικό διάστηµα της παράτασης βρίσκεται εντός των ορίων που προβλέπονται από το 

Νόµο 4412/2016, 

γ) Η µη έγκαιρη παράδοση της πέργκολας οφείλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο που καθιστούσε 

αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοσή της πλήρως τοποθετηµένης εντός του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης, 

δ) Υπάρχει σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής προµηθευοµένων ειδών της Υπηρεσίας 

µας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  139/2019. 

 

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

     

       Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα Μέλη 

Γρύλλης Εµµανουήλ                                                              Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας ∆ηµήτριος 
                                                                                                  Κανιαρού Ειρήνη – Μπλούκας Σεραφείµ 
                                                                                                         Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα 
           Κρουνάκης Γεώργιος 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                           

Ακριβές Αντίγραφο 
Πάτµος, 11/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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