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Αριθμ. Απόφασης 100/2022    Θέμα: «Εξέταση του υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 Ενημερωτικού  

  Σημειώματος με θέμα: “Ανάκληση Απόφασης Δ.Σ. περί  

  παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου  

  εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση            

  καθισμάτων αναμονής & βεβαίωση του οφειλόμενου  

  οικονομικού ανταλλάγματος”» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 21
η
 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και 

της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2021/17-11-2022 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 πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 4. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών 

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος  5. Σεΐτη Πετρούλα  

3. Κάβουρας Δημήτριος   

 

ΑΠOΝΤΕΣ 

1. Κανιαρού Ειρήνη 3. Μακρή Άννα 

2. Τσαμπαλάκης Νικήτας 4. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 19/2022 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Παρίσταται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου: 

1) Το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001.  

2) Την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας, με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της 

παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής». 

3) Την υπ’ αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

(ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), με την οποία καθορίστηκε η χερσαία ζώνη του λιμένα Σκάλας Πάτμου. 

4) Την υπ’ αριθμ. 18/2014 προηγούμενη Απόφασή του περί καθορισμού του τρόπου καταβολής 

ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης χώρων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Σκάλας Πάτμου. 

5) Την υπ’ αριθμ. 122/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με θέμα: «Παραχώρηση του ιδιαίτερου 

δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου στην “Μ.Η. 

ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.” για την τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής», με την 

οποία παραχωρήθηκε το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Σκάλας 

Πάτμου στην Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε., στο αποφασιστικό μέρος της οποίας 

αναφέρεται:  

«(xvii) Σε περίπτωση εκπρόθεσμου καταβολής χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάτμου, τα οφειλόμενα ποσά προσαυξάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα 

κώδικα εισπράξεων δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) 

(xviii) Σε περίπτωση μη καταβολής των ορισθέντων χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και εφόσον τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης της οφειλέτριας και δεν 

καταστεί δυνατή η είσπραξή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. για είσπραξη. 

(xix) Σε περίπτωση μη καταβολής του ορισθέντος χρηματικού ανταλλάγματος, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει ανάκληση της παραχώρησης». 

6) Το υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος 

Εκμετάλλευσης και Διοικητικού της Υπηρεσίας μας Κάππου Αναστασία, με θέμα: «Ανάκληση 

Απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός χερσαίας ζώνης 

λιμένα Σκάλας Πάτμου για τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής & βεβαίωση του οφειλόμενου 

οικονομικού ανταλλάγματος», το οποίο έχει ως εξής: 

«Σας γνωρίζω ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας εγκρίθηκε η παραχώρηση του 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χερσαίου λιμενικού χώρου, εμβαδού 20,50τ.μ., για τοποθέτηση 

καθισμάτων αναμονής στην  «Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ Ο.Ε.» έως τις 31/12/2022. 
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Η ανωτέρω εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Απόφασης όφειλε να καταβάλλει το χρηματικό 

αντάλλαγμα έτους 2022, ύψους 393,35€, εφάπαξ  έως τις 23/10/2022. 

Για το λόγο αυτό της απεστάλη το υπ’ αριθμ. 1626/06-10-2022 έγγραφό μας,  χωρίς να υπάρξει κάποια 

ανταπόκριση. Επισημαίνεται, ότι πέραν του προαναφερθέντος εγγράφου ενημερώθηκε και τηλεφωνικά 

από αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας μας. 

 Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι τόσο στην υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της 

Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής», όσο 

και στην υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφαση Δ.Σ. αναφέρεται ότι:  «(xvi) Σε περίπτωση εκπρόθεσμου 

καταβολής χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, τα 

οφειλόμενα ποσά προσαυξάνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα κώδικα 

εισπράξεων δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

(xvii) Σε περίπτωση μη καταβολής των ορισθέντων χρηματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και εφόσον τηρηθεί η διαδικασία ενημέρωσης της 

οφειλέτριας και δεν καταστεί δυνατή η είσπραξή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για είσπραξη. 

(xviii) Σε περίπτωση μη καταβολής του ορισθέντος χρηματικού ανταλλάγματος, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει ανάκληση της παραχώρησης.»,  

εισηγούμαι: α) την ανάκληση της  υπ’ αριθμ. 122/2020 Απόφασης Δ.Σ., με θέμα: «Παραχώρηση του 

ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για την 

τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής στην “Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ”» και β) την 

εκκίνηση της  διαδικασίας βεβαίωσης του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».  

7) 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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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί στην οφειλέτρια εταιρεία παράταση 

είκοσι (20) ημερών προκειμένου να καταβάλλει την οφειλή της. Σε περίπτωση μη καταβολής της, να 

ανακληθεί η σχετική Απόφαση του Σώματος και να προχωρήσει η διαδικασία της βεβαίωσης της 

οφειλής. 

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

του Προέδρου, το άρθρο 24 του Ν. 2971/2001, την υπ’ αριθμ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την υπ’ αριθμ. 46511/10179/02-10-2013 

Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ Α.ΑΠ. 378/30-10-2013), τις υπ’ 

αριθμ. 18/2014 και 122/2020 προηγούμενες Αποφάσεις του, το υπ’ αριθμ. 1947/07-11-2022 

Ενημερωτικό Σημείωμα της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού της 

Υπηρεσίας μας, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 5 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 

 

1. – Χορηγεί στην «Μ.Η. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ & Ι.Μ. ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ» παράταση είκοσι (20) ημερών για 

την εξόφληση της οφειλής της, ύψους 393,35€, που αφορά στην καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος 

έτους 2022 για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας 

Ζώνης Λιμένα Σκάλας Πάτμου για την τοποθέτηση καθισμάτων αναμονής, καθώς και στις νόμιμες 

επιβαρύνσεις. 

2. – Σε περίπτωση μη καταβολής της οφειλής εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος: 

α) Ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 122/2020 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος. 

β) Θα ξεκινήσει η διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2022. 

 

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

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                            Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος 

                                                                                        Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα                                                                                                                             

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 24/11/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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