
 1

                                                                              

    
Αριθµ. Απόφασης 141 /2019 Θέµα: «Εξέταση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας:  
                                                          “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη  
                                                            που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου”, για το χρονικό διάστηµα  
                                                            από 01-07-2019 έως και 31-08-2019» 
 

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 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2019 
 ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού 
      ∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συµβουλίου 
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    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. 

Επίσης, για τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος παρίσταται ο κ. Καµαράτος Ιωάννης του Μηνά, 

διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της «ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.». 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου: 

1) To N. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2) Την υπ’ αριθµ. 127/2018 Απόφαση του Προέδρου, µε θέµα: «Έγκριση διενέργειας µε απευθείας 

ανάθεση, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για 

την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου”». 

3) Την υπ’ αριθµ. 163/2018 Απόφαση του Προέδρου, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: 

“Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Σκάλας 

Πάτµου” στην “ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.”». 

4) Την υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 σύµβαση µεταξύ του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της εταιρείας «ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» για την «Παροχή υπηρεσιών για την 

είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου». 

5) Την υπ’ αριθµ. 190/2018 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Εξέταση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη 

που ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου” για το χρονικό διάστηµα από 01-09-2018 έως και 31-10-2018». 

6) Την υπ’ αριθµ. 2336/16-11-2018 έγγραφη σύσταση προς την ανωτέρω ανάδοχο εταιρεία. 

7) Την υπ’ αριθµ. 69/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Επιβολή ποινικής ρήτρας στην 

“Μ.Η. Καµαράτος και Ι.Μ. Καµαράτος Ο.Ε.” λόγω παραβίασης όρων της υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 

σύµβασης». 

8) Την υπ’ αριθµ. 100/2019 προηγούµενη Απόφαση του Σώµατος, µε θέµα: «Επιβολή ποινικής ρήτρας στην 

“Μ.Η. Καµαράτος και Ι.Μ. Καµαράτος Ο.Ε.” λόγω παραβίασης όρων της υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 

σύµβασης». 

9) Το από 24-10-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας για το χρονικό 

διάστηµα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019, το οποίο έχει ως εξής: 

«Στην Πάτµο, σήµερα 24 Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 08:30π.µ., η επιτροπή παραλαβής 

υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 που συγκροτήθηκε µε τις υπ' αριθµ. 5/2018 και 7/2019 

Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (εφεξής ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), 

αποτελούµενη από τους: 

1. Καρακατσάνη Γεώργιο, υπάλληλο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως Πρόεδρο, 

2. Κοντογιωργάκη Καλλιόπη, υπάλληλο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, ως Γραµµατέα, 

3. Γρύλλη Αναστασία, υπάλληλο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικού, ως µέλος, 
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παραλαµβάνει προσωρινά τις εργασίες που αναφέρονται στην υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 σύµβαση µεταξύ 

του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της παρόχου εταιρείας «ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» για την «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που 

ελλιµενίζονται στο λιµένα Πάτµου». 

 Συγκεκριµένα, η επιτροπή αφού διενήργησε σε διάφορες ώρες και ηµεροµηνίες επιτόπια αυτοψία στο 

λιµένα Πάτµου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, διαπίστωσε τις κάτωθι αποκλίσεις από τους συµβατικούς 

όρους: 

α) Παρά τα αναφερόµενα στην ανωτέρω σύµβαση και την οικονοµική προσφορά της παρόχου, η είσπραξη των 

λιµενικών τελών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσηµες αργίες δεν γινόταν από τον διαχειριστή – 

οµόρρυθµο εταίρο της κ. Καµαράτο Ιωάννη του Μηνά, ο οποίος βρισκόταν σπανίως στον προκατασκευασµένο 

οικίσκο που έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτό, αλλά από έµµισθο προσωπικό και συγκεκριµένα τις υπαλλήλους 

Γαµπιεράκη Ευδοκία του Νικολάου και Φάφουλα Παναγιώτα του Θεοδώρου. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε 

κατά τους ελέγχους που έγιναν από τα µέλη της επιτροπής µας σε διάφορες ηµεροµηνίες και ώρες και 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στις εκδοθείσες κατά τις ανωτέρω ηµέρες αποδείξεις είσπραξης δεν υπάρχει 

η υπογραφή του κ Καµαράτου ως εκδότη, αλλά των ανωτέρω υπαλλήλων. Μάλιστα, για την εργασία της 

υπαλλήλου Γαµπιεράκη Ευδοκίας κατά τα Σαββατοκύριακα, ουδεµία αναφορά υπάρχει στο «Έντυπο 4 – 

Πίνακας προσωπικού» που προσκοµίσθηκε στην Υπηρεσία µας.   

β)  Αδυναµία διαδικτυακής πρόσβασης του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, στην οποία 

καταγράφονται τα στοιχεία των σκαφών από τα οποία γίνεται η είσπραξη, καθ’ όλη την διάρκεια του 

προαναφερθέντος χρονικού διαστήµατος. Σηµειώνεται ότι παρά το υπ’ αριθµ. 1388/02-08-2019 έγγραφο της 

Υπηρεσίας µας και τις επανειληµµένες προφορικές συστάσεις του Προέδρου της Επιτροπής µας προς τον 

διαχειριστή – οµόρρυθµο εταίρο της παρόχου κ. Καµαράτο Ιωάννη του Μηνά, ουδέν µέτρο ελήφθη για την 

αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η Επιτροπή µας δεν είχε την 

δυνατότητα να διαπιστώσει κατά την στιγµή της πραγµατοποίησης επιτόπιου ελέγχου από ποιά ελλιµενισµένα 

σκάφη είχαν εισπραχθεί λιµενικά τέλη.   

γ) Μη είσπραξη λιµενικών τελών από το σύνολο των ελλιµενισµένων σκαφών. Επ’ αυτού κρίνεται σκόπιµο να 

σηµειωθούν τα εξής: 

- Την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 και περί ώρα 22:00 πραγµατοποιήθηκε γενική καταγραφή όλων των 

σκαφών που ήταν ελλιµενισµένα στο λιµένα Σκάλας Πάτµου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν έντεκα (11) σκάφη 

στο κύριο µέτωπο του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών, τριάντα έξι (36) σκάφη στην παλιά µαρίνα και οκτώ (8) 

σκάφη στο κύριο µέτωπο του εµπορικού προβλήτα, ήτοι συνολικά πενήντα πέντε (55) σκάφη. Τελικώς, για τη 

συγκεκριµένη νύκτα εισπράχθηκαν λιµενικά τέλη από τριάντα επτά (37) σκάφη.  

- Την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 και περί ώρα 21:30 πραγµατοποιήθηκε γενική καταγραφή όλων των 

σκαφών που ήταν ελλιµενισµένα στο λιµένα Σκάλας Πάτµου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εννέα (9) σκάφη 

στο κύριο µέτωπο του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών, τριάντα τρία (33) σκάφη στην παλιά µαρίνα, τρία (3) 

σκάφη στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών και επτά (7) σκάφη στο κύριο µέτωπο του εµπορικού προβλήτα, 
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ήτοι συνολικά πενήντα δύο (52) σκάφη. Τελικώς, για τη συγκεκριµένη νύκτα εισπράχθηκαν λιµενικά τέλη από 

σαράντα πέντε (45) σκάφη.  

- Την ∆ευτέρα 19 Αυγούστου 2019 και περί ώρα 22:00 πραγµατοποιήθηκε γενική καταγραφή όλων των 

σκαφών που ήταν ελλιµενισµένα στο λιµένα Σκάλας Πάτµου και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ένα (1) σκάφος 

στο κύριο µέτωπο του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών, τριάντα ένα (31) σκάφη στην παλιά µαρίνα, τέσσερα (4) 

σκάφη στο Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών και τέσσερα (4) σκάφη στο κύριο µέτωπο του εµπορικού 

προβλήτα, ήτοι συνολικά σαράντα (40) σκάφη. Τελικώς, για τη συγκεκριµένη νύκτα εισπράχθηκαν λιµενικά 

τέλη από είκοσι έξι (26) σκάφη.  

Προφανώς στους ανωτέρω αριθµούς δεν συµπεριλαµβάνονται τα σκάφη που εδρεύουν στην Πάτµο. 

δ) Καθυστερήσεις στην απόδοση των εισπραχθέντων λιµενικών τελών (π.χ. γινόταν τµηµατική καταβολή, αντί 

της προβλεπόµενης από την σύµβαση πλήρους απόδοσης την δεύτερη εργάσιµη ηµέρα µετά την παρέλευση του 

χρονικού διαστήµατος αναφοράς). 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή µας συντάσσει το παρόν πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της 

υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα 

Πάτµου» για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019 και παραπέµπει το θέµα στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για τις ενέργειές του, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016». 

10) Το υπ’ αριθµ. 1291/18-07-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε θέµα: «Παράταση ισχύος σύµβασης για 

την “Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο λιµένα 

Πάτµου”». 

11) Το υπ’ αριθµ. 1817/29-10-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, µε θέµα: «Κλήση σε ακρόαση». 

12) 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». 

 Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης 

Γεώργιος, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις στα µέλη του Σώµατος επί των αναφερόµενων στο ανωτέρω 
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πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Επίσης, υπενθύµισε στο Σώµα ότι στο άρθρο 4 της υπ’ αριθµ. 

1777/31-08-2018 σύµβασης προβλέπονται τα εξής:  

«Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. διαπιστώσει κατά την διενέργεια 

αυτοψιών ότι η πάροχος δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της, ορίζονται ποινικές ρήτρες ως 

εξής: 

α) Την πρώτη φορά θα γίνει έγγραφη σύσταση, όπου θα επισηµαίνονται µε σαφήνεια οι παραλείψεις της όσον 

αφορά στην παροχή της υπηρεσίας. 

β) Την δεύτερη φορά θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισµού της 

παρούσας σύµβασης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία θα αφαιρεθεί από την αποζηµίωσή της και 

συγκεκριµένα από το πρώτο µετά την απόφαση επιβολής της χρηµατικό ένταλµα πληρωµής. 

γ) Την τρίτη φορά θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του προϋπολογισµού της 

παρούσας σύµβασης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία θα αφαιρεθεί από την αποζηµίωσή της και 

συγκεκριµένα από το πρώτο µετά την απόφαση επιβολής της χρηµατικό ένταλµα πληρωµής». 

 Στο σηµείο αυτό, το λόγο έλαβε ο διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας κ. 

Καµαράτος Ιωάννης, ο οποίος: α) αµφισβήτησε την υποχρέωσή του να εργάζεται ο ίδιος κατά τα 

Σαββατοκύριακα, β) σηµείωσε ότι η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών δεν είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, 

ούτως ώστε να ελέγχει εάν το πραγµατικό ωράριο εργασίας του προσωπικού του ανταποκρίνεται στη 

σχετική δήλωση στο Έντυπο 4 – Πίνακα Προσωπικού, ενώ η επιχείρησή του κάνει προσαρµογές στο 

ωράριο εργασίας των εργαζοµένων σε περιόδους αιχµής, όπως πράττει και κάθε άλλη επιχείρηση, γ) ότι 

λόγω του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων δεν µπορεί να δώσει δικαιώµατα 

πρόσβασης στην βάση καταγραφής των σκαφών σε τρίτους, δ) ότι είχε κάποιο πρόβληµα στην σύνδεση του 

internet και στην βάση δεδοµένων για την καταγραφή των σκαφών, το κόστος αποκατάστασης του οποίου 

ήταν εξαιρετικά υψηλό και ε) ότι ενηµέρωναν όλους τους ιδιοκτήτες σκαφών ότι πρέπει να προσέλθουν 

στον οικίσκο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για να καταβάλλουν τα αναλογούντα λιµενικά τέλη, αλλά κάποιοι από 

αυτούς δεν πήγαιναν, χωρίς να µπορεί να κάνει περισσότερο για αυτό το προσωπικό του. Άλλωστε, η 

επιχείρησή του χρησιµοποίησε περισσότερο προσωπικό από το προβλεπόµενο στην σύµβαση, προκειµένου 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών των σκαφών κατά την αιχµή της τουριστικής 

περιόδου.  

Κατόπιν, ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος παρουσίασε αντίγραφο της σύµβασης, υπογεγραµµένο από 

τον πρώην Πρόεδρο της Υπηρεσίας µας κ. Στόικο Γρηγόριο και τον κ. Καµαράτο Ιωάννη του Μηνά, στο 

άρθρο 1 της οποίας αναφέρεται ότι: «Για την παροχή της υπηρεσίας δηλώνεται ότι θα απασχοληθούν: α) 

Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσηµες αργίες της περιόδου από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

σύµβασης έως και 31-10-2018, καθώς και από 01-05-2019 έως και την λήξη της ο διαχειριστής – οµόρρυθµος 

εταίρος της παρόχου κ. Καµαράτος Ιωάννης του Μηνά». 
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Ακολούθως, ο Πρόεδρος, πρότεινε την µη επιβολή της προβλεπόµενης από την σύµβαση ποινής της 

έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας, λόγω της επικείµενης λήξης της στο τέλος του τρέχοντος µηνός, ήτοι σε 

πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Ελισσαίου Ιωάννης, εκπρόσωπος της «Α1 Γιωτ Τρέιντ 

Κονσόρτσιουµ Α.Ε.», η οποία έχει καταθέσει στο παρελθόν προσφορά στην Υπηρεσία µας για την παροχή 

της συγκεκριµένης υπηρεσίας, που ρώτησε τον Πρόεδρο ποιά θα είναι η στάση της Υπηρεσίας µας εάν στο 

µέλλον η Εταιρεία για την οποία εργάζεται αναλάβει την παροχή της υπηρεσίας και κάνει τις ίδιες 

παραβιάσεις των συµβατικών όρων. Σηµείωσε ότι εφόσον η πρόταση του Προέδρου υιοθετηθεί, τότε στο 

µέλλον δεν θα µπορεί να επιβληθεί ποινή σε άλλον πάροχο για αντίστοιχες παραβιάσεις.  

Ο Πρόεδρος κ. Γρύλλης Εµµανουήλ απάντησε πως εάν η σύµβαση ήταν στο µέσον της θα πρότεινε 

την έκπτωση της αναδόχου εταιρείας, αλλά πλέον θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν έχει νόηµα, επειδή µένουν 

µόνο λίγες ηµέρες για τη λήξη της. Αντίστοιχη θα είναι η στάση του και στο µέλλον, εφόσον και πάλι τεθεί 

τέτοιο θέµα ενώ πλησιάζει η λήξη της σχετικής σύµβασης.  

Ο Λιµενάρχης Πάτµου κ. Κραουνάκης Γεώργιος ανέφερε ότι ο ίδιος είχε συµµετάσχει και στις 

συνεδριάσεις του Σώµατος κατά τις οποίες αποφασίστηκε η επιβολή ποινικών ρητρών στην ανάδοχο 

εταιρεία και για ως εκ τούτου προτείνει να συνεχισθεί η εφαρµογή των όρων της σύµβασης και να 

επιβληθεί σε αυτήν η ποινή της έκπτωσης. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, την ενηµέρωση από τον κ. Καρακατσάνη Γεώργιο, την τοποθέτηση του κ. Καµαράτου Ιωάννη, 

την πρόταση του Λιµενάρχη Πάτµου κ. Κραουνάκη Γεωργίου, το Ν. 4412/2016, τις υπ’ αριθµ. 127/2018 

και 163/2018 Αποφάσεις του Προέδρου της Υπηρεσίας µας, την υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 σύµβαση 

µεταξύ της Υπηρεσίας µας και της εταιρείας «ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.», τις υπ’ αριθµ. 190/2018, 69/2019 και 100/2019 προηγούµενες Αποφάσεις του, την 

υπ’ αριθµ. 2336/16-11-2018 έγγραφη σύσταση, το από 24-10-2019 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της 

υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την είσπραξη τελών από τουριστικά σκάφη που ελλιµενίζονται στο 

λιµένα Πάτµου» για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019, τα υπ’ αριθµ. 1291/18-07-

2019 και 1817/29-10-2019 έγγραφα της Υπηρεσίας µας, 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Την µη επιβολή της ποινής της έκπτωσης στην «ΜΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΑ 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» λόγω των διαπιστωθεισών παραβιάσεων των όρων της υπ’ αριθµ. 1777/31-08-2018 

σύµβασης κατά το χρονικό διάστηµα από 01-07-2019 έως και 31-08-2019, εξαιτίας της επικείµενης λήξης 

της στις 30-11-2019. 
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Την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν και οι κ. Κάβουρας ∆ηµήτριος και Μπλούκας Σεραφείµ. 

Ο Λιµενάρχης Πάτµου κ. Κραουνάκης Γεώργιος ψήφισε την πρότασή του. 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Μελιανός Νικόλαος και η κα Κανιαρού Ειρήνη δήλωσαν «παρών». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  141/2019. 

 

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, 12/11/2019 

     
          Ο Πρόεδρος                                                                                         Η Ειδική Γραµµατέας 
 
 
 
   Γρύλλης Εµµανουήλ                                                                                    Κάππου Αναστασία 
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