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Αριθμ. Απόφασης 13/2021              Θέμα: «Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Περιφερειακό Ταμείο 

                                                                       Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό του ως υπολόγου 

                                                                       διαχειριστή του έργου: “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού  

                                                                       καταφυγίου Σκάλας Πάτμου”» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 11
η
 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν. 

4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 255/09-02-2021 

εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 

του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 5 του 

άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση 

αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 

αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το 

συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 

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  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος 1. Κανιαρού Ειρήνη 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 2. Μακρή Άννα  

3. Τσαμπαλάκης Νικήτας 3. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 

4. Κάβουρας Δημήτριος Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

5. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών  

6. Σεΐτη Πετρούλα  

Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 2/2021 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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1) Την υπ’ αριθμ. οικ. 9314/2017/15-11-2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την πράξη «Βελτίωση και Επέκταση 

Αλιευτικού Καταφυγίου Σκάλας Πάτμου». 

2) Την υπ’ αριθμ. οικ. 4414/2020/22-05-2020 1
η 
τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την πράξη «Βελτίωση και 

Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Σκάλας Πάτμου». 

3) Την υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Ε. 5037/08-12-2020 εργολαβική σύμβαση ανάθεσης του έργου, με τίτλο: «Βελτίωση 

και Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Σκάλας Πάτμου». 

4) Το υπ’ αριθμ. 55980/ΕΥΘΥ 559/27-05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

5) Την υπ’ αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β΄/28-12-2015). 

6) Το υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Ε. 526/04-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. 

7) Το από 05-02-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Ν. Λουλάκη, υπαλλήλου του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Για 

τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ως Κύριος του Έργου να 

υποβάλλει αίτημα προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό του ως Διαχειριστή 

Έργου κατά την έννοια της ΚΥΑ 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857 Β΄/28-12-2015) για το έργο “Βελτίωση και 

επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου”. Η πράξη αποδοχής από το ΠΤΑΝΑ του αιτήματος αυτού 

πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα ΠΔΕ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα 

εκδώσει την αντίστοιχη απόφαση ορισμού Διαχειριστή Έργου». 

8) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό 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 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάτμου». 
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  Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα πως αν και 

στην Προγραμματική Σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της 

Υπηρεσίας μας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου αναφέρεται ρητά πως το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου θα λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής, με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του αρμόδιου υπαλλήλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου η 

Υπηρεσία μας ενημερώθηκε πως θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για το σκοπό αυτό. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος πρότεινε την υποβολή αιτήματος προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό του ως Υπολόγου Διαχειριστή Έργου κατά την έννοια της ΚΥΑ 134453/23-

12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄/28-12-2015)  για το έργο «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας 

Πάτμου». Στη συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, την υπ’ αριθμ. οικ. 9314/2017/15-11-2017 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για την πράξη «Βελτίωση και Επέκταση 

Αλιευτικού Καταφυγίου Σκάλας Πάτμου» και την υπ’ αριθμ. οικ. 4414/2020/22-05-2020 1
η
 τροποποίηση 

αυτής, την υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Ε. 5037/08-12-2020 εργολαβική σύμβαση, το υπ’ αριθμ. 55980/ΕΥΘΥ 559/27-

05-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, την υπ’ αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β΄ /28-12-2015), το υπ’ αριθμ. Δ.Τ.Ε. 

526/04-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το από 05-02-

2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Ν. Λουλάκη, υπαλλήλου του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, τα άρθρα 65 και 72 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για 

τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Την υποβολή αιτήματος προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου [Α.Φ.Μ. 090355852, 

Δ.Ο.Υ. Σύρου], για τον ορισμό του ως Υπολόγου Διαχειριστή Έργου, κατά την έννοια της ΚΥΑ 134453/23-

12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄/28-12-2015), για το έργο «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας 

Πάτμου». 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2021. 

 

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

 

        Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 

   Πέντες Ελευθέριος                                                       Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος  

                                                                                          Τσαμπαλάκης Νικήτας – Μάγγος Φώτιος  

                                                                                                              Σεΐτη Πετρούλα 
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Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 12/02/2021 

     

          Ο Προεδρεύων                                                                                           Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

       Μελιανός Νικόλαος                                                                                       Κάππου Αναστασία 

           Αντιπρόεδρος 
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