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Αριθμ. Απόφασης 1/2022  Θέμα: «Καθορισμός ενεργειών της Υπηρεσίας μας κατόπιν της υπ’ αριθμ.  

 Α1177/2021 Απόφασης του Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού  

 Εφετείου Πειραιά (μεταβατική έδρα Ρόδου)» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 14
η
 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική 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. 

09/10-01-2022 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και 

επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση 

και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 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  

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 5. Τσαμπαλάκης Νικήτας 

2. Κάβουρας Δημήτριος 6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

3. Κανιαρού Ειρήνη 7. Σεΐτη Πετρούλα 

4. Φέγγαρος Αντώνιος, Αναπλ. Μέλος 8. Μακρή Άννα 

 

ΑΠΩΝ 

1. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου  Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

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

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

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 1/2022 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 
θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1) Ότι  η ενημέρωση για το ιστορικό της υπόθεσης που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση υποσκαφών και 

πρόβλεψη κατάλληλης προστασίας ποδός κρηπιδοτοίχου από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων του 

λιμένος Πάτμου» πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνεδρίασης του Σώματος. Εν 

συντομία, υπενθύμισε στο Σώμα ότι η μελέτη του έργου ανατέθηκε το 2004 στην εταιρεία «Τρίτων 

Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» και θεωρήθηκε το 2006 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου. Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου με την ανάδοχο 

«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπογράφηκε το 2007. Η εκτέλεση του έργου 

άρχισε το έτος 2008. Τον Ιανουάριο του 2009 η ανάδοχος εταιρεία διαπίστωσε ζημιές στις εκτελεσθείσες 

εργασίες και κατέθεσε στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο η Υπηρεσία 

μας προώθησε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Για το λόγο αυτό, 

η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε και στην μελετητική εταιρεία, η οποία μετά από πολύμηνη καθυστέρησε 

απάντησε ότι: α) τα πλοία της εταιρείας «Blue Star» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατά την 

πρυμνοδέτηση και αναχώρησή τους την πλήρη ισχύ των μηχανών τους και οπωσδήποτε να κάνουν χρήση 

των αγκυρών τους και β) ότι για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται η σύνταξη νέας 

μελέτης. Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το 2014 αγωγή κατά της Υπηρεσίας μας διεκδικώντας την 

εξόφληση του 2
ου

, 3
ου

 και 4
ου

 λογαριασμού του ανωτέρω έργου και έκτοτε εκκρεμούσε η υπόθεση. 

2) Την υπ’ αριθμ. Α1177/2021 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα 

Β΄ Τριμελές) (Μεταβατική Έδρα Ρόδου), σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία μας καλείται να καταβάλει 

στην εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νομιμοτόκως το ποσό των 

124.759,57€ το οποίο αφορά σε 3 λογαριασμούς (τον 2
ο
 ποσού: 82.175,48€, τον 3

ο
 ποσού: 20.842,52€ και 

τον 4
ο
 ποσού: 21.741,57€) του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών και πρόβλεψη κατάλληλης προστασίας 

ποδός κρηπιδοτοίχου από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων του λιμένος Πάτμου». 

3) Την υπ’ αριθμ. 2098/07-12-2021 αίτηση της «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

την οποία αιτείται, προς συμμόρφωση προς την προαναφερθείσα άμεσα εκτελεστή δικαστική απόφαση, την 

καταβολή του συνολικού ποσού των διακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και 

σαράντα εννέα λεπτών 209.997,49€, (82,175,48€ + 64.317,35€ + 42.584,09€ + 20.579,57€ + 341,00€), 

πλέον όσων τόκων υπερημερίας θέλουν παραχθεί μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής της. 

4) Το από 05-01-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Έμμισθης Δικηγόρου του Δήμου Πάτμου κας Γρύλλη 

Ευαγγελίας, σύμφωνα με το οποίο: «Για τους ανωτέρω λόγους τυχόν αίτηση αναίρεσης ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και αίτηση αναστολής ενώπιον του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου δεν θα 

ευδοκιμήσουν». 

5) Το υπ’ αριθμ. 24/14-01-2022 έγγραφο της «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

θέμα: «Πρόταση διακανονισμού αποπληρωμής οφειλών, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Α1177/2021 Απόφασης του 

Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά», το οποίο έχει ως εξής: 
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«Κύριε Πρόεδρε, 

Εν όψει της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάτμου την 14
η
 Ιανουαρίου 2022, με θέμα τον καθορισμό ενεργειών της Υπηρεσίας σας κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. Α/1177/2021 Απόφασης του Β΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (μεταβατική 

έδρα Ρόδου), που αφορά το ανωτέρω έργο, η ανάδοχος εταιρεία μας σας ενημερώνει για τα κάτωθι: 

α) Σύμφωνα με την άποψη των νομικών συμβούλων μας, η ανωτέρω εφετειακή απόφαση είναι αφενός μεν 

αμετάκλητη, αφετέρου άμεσα εκτελεστή. 

β) Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μας ενημερώσατε ότι την παρούσα χρονική στιγμή, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα από μέρους σας να εξοφληθεί το σύνολο της οφειλής, βάσει της δικαστικής απόφασης. 

γ) Η ανάδοχος εταιρεία μας, παρά το γεγονός ότι οι ανωτέρω οφειλές υφίστανται επί δώδεκα συναπτά έτη έως 

σήμερα και έχουν αυξηθεί σημαντικά με τόκους υπερημερίας & δικαστικά έξοδα, αναγνωρίζοντας την 

αντικειμενική σας αδυναμία άμεσης  αποπληρωμής των συνολικών οφειλών ,σας υποβάλλει με την παρούσα, 

πρόταση διακανονισμού αποπληρωμής ως κάτωθι: 

 Άμεση καταβολή του ποσού που αφορά το αρχικό οφειλόμενο κεφάλαιο καθώς και στα δικαστικά 

έξοδα, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2022. 

 Όσον αφορά στην εξόφληση των τόκων υπερημερίας, όπως αυτοί θα υπολογιστούν από μέρους σας, 

μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του αρχικού κεφαλαίου & των δικαστικών εξόδων (όποτε και αν 

αυτή πραγματοποιηθεί με βάση τα ανωτέρω), η εταιρεία μας εξαντλώντας όποιο δυνατό περιθώριο έχει 

την παρούσα χρονική στιγμή, αποδέχεται αφενός την εξόφλησή τους, σε είκοσι τέσσερεις (24) ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις με έναρξη το τέλος του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία εξόφλησης του 

αρχικού κεφαλαίου, αφετέρου την μη εφαρμογή πρόσθετων τόκων στο όποιο υπολειπόμενο οφειλόμενο 

κεφάλαιο των τόκων υπερημερίας. 

  Πιστεύουμε ότι η ανωτέρω πρόταση διακανονισμού αποπληρωμής είναι συμφέρουσα για το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Πάτμου, τονίζοντας ωστόσο ότι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των ανωτέρω όρων, 

αποτελεί και την αναγκαία προϋπόθεση ώστε αυτή να υλοποιηθεί. 

Παρακαλούμε λοιπόν για τις δικές σας ενέργειες». 

6)  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 
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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». 

 Εν συνεχεία, το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Λειψών κ. Μάγγος Φώτιος, ο οποίος ανέφερε ότι έχει 

προβλεφθεί για τους Ο.Τ.Α. χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για ληξιπρόθεσμες οφειλές και 

για οφειλές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις και πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει 

η ίδια δυνατότητα και για το Λιμενικό Ταμείο, τουλάχιστον για το ποσό των τόκων υπερημερίας. 

 Έπειτα, το λόγο έλαβε ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος επισήμανε ότι το έργο αυτό ήταν ενταγμένο 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνουν ενέργειες μήπως και 

μπορέσουν και εξευρεθούν σήμερα από το Π.Δ.Ε. τα χρήματα που δεν δαπανήθηκαν τότε. 

 Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι έγινε αλληλογραφία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου αναφορικά με την δυνατότητα επανένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε., αλλά η απάντηση ήταν 

αρνητική. 

 Ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας επέμεινε ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης, όπως 

ανέφερε και ο κ. Μάγγος. Για το λόγο αυτό, πρότεινε να αναβληθεί το θέμα για δεκαπέντε (15) ημέρες για 

να γίνει στο διάστημα αυτό προσπάθεια εξεύρεσης χρηματοδότησης και αμέσως μετά να ληφθεί η σχετική 

απόφαση. 

 Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα ότι το 2004 είχε 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με το ποσό των 350.000,00€ η αποκατάσταση 

υποσκαφών των λιμένων Σκάλας Πάτμου και Λακκίου Λέρου. Το έργο στο λιμένα Λακκίου Λέρου 

ολοκληρώθηκε και απορροφήθηκαν οι σχετικές πιστώσεις. Το ποσό που αφορούσε στο λιμένα Πάτμου 

(πέραν του 1
ου

 λογαριασμού που εξοφλήθηκε) παρέμεινε αδιάθετο. Λόγω μη κίνησης επί σειρά ετών του 

σχετικού τραπεζικού λογαριασμού που είχε ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, αυτοματοποιημένα το 

εναπομένον ποσό επιστράφηκε και αυτός μηδενίστηκε. Από την Υπηρεσία μας διερευνήθηκε το ενδεχόμενο 

εξεύρεσης χρηματοδότησης μέσω του σκέλους του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά η 

απάντηση ήταν αρνητική. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν πράγματι πολύ θετικό αν μπορούσε να βρεθεί 

χρηματοδότηση για την εκτέλεση της δικαστικής Απόφασης. Όμως, επειδή από την Υπηρεσία μας 

πιθανολογείτο ότι η αυτή θα είναι σε βάρος της, το ποσό που αφορά στην εξόφληση της βασικής οφειλής 

(2
ος

, 3
ος 

και 4
ος

 λογαριασμός του έργου) είχε προβλεφθεί και ήταν εγγεγραμμένο ως έξοδο στους 

προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών, καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ποσό των τόκων υπερημερίας. Ερωτηθείς για το εάν η Υπηρεσία μας 

δύναται να εξοφλήσει την οφειλή, ανέφερε ότι αν τα οικονομικά δεδομένα της Υπηρεσίας μας ήταν όπως τα 

παλιότερα χρόνια μέχρι το 2019 δεν θα υπήρχε πρόβλημα με την αποπληρωμή αυτού του ποσού, αλλά μετά 

από τα δύο τελευταία χρόνια 2020 και 2021 που οι χρήσεις ήταν ζημιογόνες υπάρχει σοβαρό οικονομικό 

πρόβλημα για την Υπηρεσία μας, ενώ έχει μεγάλη σημασία πώς θα εξελιχθεί το 2022.  

ΑΔΑ: Ω5Φ3ΟΡΗΜ-0Ο7



 5

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η δικαστική απόφαση είναι τελεσίδικη και άμεσα εκτελεστή, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος η ανάδοχος εταιρεία να προχωρήσει σε κατάσχεση του ποσού από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς της Υπηρεσίας μας. Η πρότασή του είναι να αποπληρωθεί άμεσα, δηλαδή μετά 

από την έγκριση του προϋπολογισμού, το κεφάλαιο της βασικής οφειλής και τα δικαστικά έξοδα. Όσον 

αφορά στους τόκους υπερημερίας, προτείνει να αποπληρωθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση 

θα καταβληθεί περίπου έξι (6) μήνες μετά από την εξόφληση της βασικής οφειλής, ήτοι τον Αύγουστο του 

2022 και η δεύτερη ένα έτος αργότερα, ήτοι τον Αύγουστο του 2023. 

 Έπειτα, το λόγο έλαβε εκ νέου ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος επισήμανε ότι αν πληρωθεί από 

ιδίους πόρους της Υπηρεσίας μας το οφειλόμενο ποσό, μετά δεν θα είναι εύκολη η εξεύρεση άλλης πηγής 

χρηματοδότησης και πρότεινε να πραγματοποιηθεί άμεσα υπηρεσιακό ταξίδι στην Αθήνα για το λόγο αυτό 

από μία αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Δήμαρχο Λειψών, τον ίδιο και τον κ. 

Καρακατσάνη, προκειμένου να επισκεφθούν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ναυτιλίας. Αν μετά από αυτό 

το ταξίδι δεν εξευρεθεί χρηματοδότηση, τότε να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου. 

  Ο Πρόεδρος τόνισε πως εμμένει στην πρότασή του, καθώς φοβάται το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος των 

τραπεζικών λογαριασμών της Υπηρεσίας από την ανάδοχο εταιρεία και των προβλημάτων που θα 

ανακύψουν από αυτό. Μάλιστα, επισήμανε στον κ. Τσαμπαλάκη Νικήτα πώς αν μπορούσε να του 

μεταθέσει την ευθύνη θα ψήφιζε την πρότασή του. 

 Ο κ. Μάγγος είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου για άμεση λήψη απόφασης, διότι θεωρεί 

πώς αν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στο Υπουργείο θα το πάρουμε χωρίς να έχουν σχέση οι ενέργειες στις 

οποίες θα έχει προβεί η Υπηρεσία μας και σημείωσε ότι αρχικά θα πρέπει να συνταχθεί από τον κ. 

Καρακατσάνη ένα έγγραφο με το ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο θα να του σταλεί ώστε να το προωθήσει 

στα αρμόδια Υπουργεία και μετά θα ακολουθήσει το υπηρεσιακό ταξίδι για την εξεύρεση της 

χρηματοδότησης, που δεν απαιτείται να γίνει από πολυμελή αντιπροσωπεία. 

  Ο κ. Τσαμπαλάκης σημείωσε ότι διαφωνεί με αυτή την τοποθέτηση, διότι θεωρεί ότι η πίεση που θα 

ασκηθεί θα είναι μεγαλύτερη αν δεν έχει εξοφληθεί η οφειλή. 

  Απαντώντας, ο Δήμαρχος Λειψών κ. Μάγγος επισήμανε στον κ. Τσαμπαλάκη πώς όλα τα οικονομικά 

στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Διαύγεια», οπότε ακόμα και αν η Υπηρεσία μας 

δεν εξοφλήσει το αρχικό κεφάλαιο, από το Υπουργείο θα μπορούν να δουν ότι υπάρχει εγγεγραμμένη 

σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μας. 

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

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

και την πρόταση του Προέδρου, την πρόταση του κ. Τσαμπαλάκη Νικήτα, το άρθρο 65 του Νόμου 

3852/2010, την υπ’ αριθμ. Α1177/2021 τελεσίδικη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά 

(Τμήμα Β΄ Τριμελές) (Μεταβατική Έδρα Ρόδου), την υπ’ αριθμ. 2098/07-12-2021 αίτηση της «3Κ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το από 05-01-2022 Γνωμοδοτικό Σημείωμα της 

Έμμισθης Δικηγόρου του Δήμου Πάτμου κας Γρύλλη Ευαγγελίας, το υπ’ αριθμ. 24/14-01-2022 έγγραφο 
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της «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1. – Την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α1177/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά (Τμήμα Β΄ Τριμελές) (Μεταβατική Έδρα Ρόδου), διότι σύμφωνα με το από 05-01-2022 

Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Έμμισθης Δικηγόρου του Δήμου Πάτμου κας Γρύλλη Ευαγγελίας δεν θα 

ευδοκιμήσουν. 

2. – Την άμεση αποπληρωμή του ποσού της βασικής οφειλής ύψους 124.759,57€, που αφορά στον 2
ο
, 3

ο
 

και 4
ο
 λογαριασμό του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών και πρόβλεψη κατάλληλης προστασίας ποδός 

κρηπιδοτοίχου από τις προπέλες των σύγχρονων πλοίων του λιμένος Πάτμου», καθώς και των δικαστικών 

εξόδων ύψους 341,00€, αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 της Υπηρεσίας μας. 

3. – Την αποπληρωμή των τόκων υπερημερίας, όπως αυτοί θα υπολογιστούν από την έμμισθη δικηγόρο του 

Δήμου Πάτμου κα Γρύλλη Ευαγγελία, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης της βασικής οφειλής και των 

δικαστικών εξόδων, σε δύο ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί περίπου έξι (6) μήνες 

μετά από την εξόφληση της βασικής οφειλής και των δικαστικών εξόδων, ήτοι τον Αύγουστο του 2022 και 

η δεύτερη ένα έτος αργότερα, ήτοι τον Αύγουστο του 2023. 

 

Μειοψήφισε ο κ. Τσαμπαλάκης Νικήτας, ο οποίος ψήφισε την πρότασή του, περί αναβολής της συζήτησης 

του θέματος για δεκαπέντε (15) ημέρες και άμεσης πραγματοποίησης υπηρεσιακού ταξιδιού από κλιμάκιο 

της Υπηρεσίας μας στην Αθήνα, με σκοπό την εξεύρεση χρηματοδότησης. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2022. 

 

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

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                                 Κάβουρας Δημήτριος – Κανιαρού Ειρήνη 

                                                                                   Φέγγαρος Αντώνιος – Τσαμπαλάκης Νικήτας 

                                                                               Μάγγος Φώτιος –  Μακρή Άννα – Σεΐτη Πετρούλα         

                                                                                               

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 24/01/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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