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Αριθμ. Απόφασης 92/2022                                        Θέμα: «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023» 

 

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 

 

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

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

 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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1) Το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 με θέμα: «Τεχνικό πρόγραμμα», σύμφωνα με το οποίο: «Τα Δημοτικά και 

Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνδέσμων οφείλουν, δύο (2) τουλάχιστον 

μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που 

περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά 

προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία…. Δεν επιτρέπεται η 

εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα». 

2) Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Το άρθρο 2, παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 49039/25-07-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3976Β΄/26-

07-2022), με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 

έτους 2023 – μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», σύμφωνα με την οποία: «Για 

τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, 

τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, 

εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Για την κατάρτιση του 

σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστο η ύπαρξη τεχνικού 

προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και 

ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού». 

4) Την από 01-11-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: 

7Α1Σ4353Ο7-Ξ90), με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ (ΣΑΕ 189) το έργο: «Αποκατάσταση αστοχίας και 

ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου». 

5) Την υπ’ αριθμ. 954/2020/31-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ2Ι46ΜΤΛ6-Ε5Χ), 

με την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η μελέτη του έργου: «Κατασκευή μόλου 

πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου», με το ποσό των 297.600,00€. 

6) Την υπ’ αριθμ. 42836/08-07-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ: 6Σ1946ΜΤΛ6-ΦΑΛ), με την οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  η μελέτη του 

έργου: «Ανάπλαση - Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών», με το ποσό των 49.624,80€. 

7) Την  υπ’ αριθμ.77283/01-08-2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 

Ω85Ψ46ΜΤΛΡ-Ρ9Β) περί ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2022, με την οποία κατανεμήθηκε το ποσό των 

200.000,00€ για τη Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου. 

8) Τις οικονομικές δυνατότητες του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

9) Την προσχέδιο τεχνικού προγράμματος έτους 2023 που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό της 

Υπηρεσίας μας κ. Γεώργιο Καρακατσάνη, που έχει ως εξής: 
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1. ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Έργου Ποσό 

1.1 64.7336.0002 
Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα 
Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου 

35.883,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ 35.883,05 € 

2. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Έργου Ποσό 

2.1 30.7336.0002 
Συντήρηση και επισκευή προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα 
Λειψών 

182,53 € 

2.2 30.7336.0010 
Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (Β΄ 
φάση) 72.000,00 € 

2.3 30.7336.0011 
Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα 
Σκάλας Πάτμου 

7.270,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 79.452,53 € 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

3.1 64.7412.0001 
Μελέτη του έργου: "Κατασκευή μόλου πρόσδεσης 
κρουαζιεροπλοίων  στο λιμένα Σκάλας Πάτμου" (Φιλόδημος 
ΙΙ) 

222.766,93 € 

3.2 64.7412.0002 
Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου (Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων) 

200.000,00 € 

3.3 64.7412.0003 
Μελέτη του έργου: "Άνάπλαση - αναβάθμιση Χερσαίας 
Ζώνης Λιμένα Λειψών" (Φιλόδημος ΙΙ) 

49.624,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 472.391,73 € 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

4.1 30.7412.0006 
Μελέτη "Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) λιμένα 
Σκάλας Πάτμου" 

5.432,85 € 

4.2 30.7413.0001 
Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην 
περιοχή του εμπορικού προβλήτα λιμένα Λειψών 

2.397,56 € 

4.3 30.7413.0002 
Μελέτη επέκτασης χερσαίας ζώνης και καθορισμού θαλάσσιας 
ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου 

3.512,73 € 

4.4 30.7413.0008 
Μελέτη του έργου: "Αναβάθμιση - διαμόρφωση εμπορικού 
προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου" 

4.774,00 € 

4.5 30.7413.0011 
Μελέτη αντικατάστασης δικτύου πυρόσβεσης Καταφυγίου 
Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου 

8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 24.117,14 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 611.844,45€ 
 

10) Την εισήγησή του επί της ανωτέρω πρότασης για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος που έχει 

ως εξής: 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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Κατά το τρέχον έτος σημειώθηκε μία δυσμενής νομοθετική εξέλιξη, η οποία επηρεάζει αρνητικά την 

προσπάθεια της Υπηρεσίας μας για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση τεχνικών έργων, που έχουν 

ανάγκη οι λιμένες της αρμοδιότητάς της. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 

205, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, που προέβλεπε ότι: «Ειδικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου είναι αρμόδια για την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους της περιφέρειας με 

πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα στον περιφερειάρχη, από τον οικείο δήμο, 

ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του».  

Η συγκεκριμένη διάταξη που ίσχυσε από τις 01-01-2011 επέτρεψε την υλοποίηση σειράς έργων μεσαίου και 

μικρού μεγέθους στους λιμένες της αρμοδιότητάς μας, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ήταν νομικά υποχρεωμένη να καλύπτει τις τεχνικές 

ανάγκες της Υπηρεσίας μας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα αποκατάστασης υποσκαφών στους λιμένες 

Σκάλας Πάτμου και Λειψών, η τοποθέτηση pillars στο λιμένα Σκάλας Πάτμου, η αντικατάσταση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών κ.α. 

Η κατάργησή της συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται πλέον Δημόσιος Φορέας που να είναι υποχρεωμένος να 

καλύπτει τις τεχνικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας. Έτσι, θα πρέπει να αναζητείται κατά περίπτωση ο φορέας 

που θα αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τις μελέτες και τα έργα της αρμοδιότητάς μας, 

μετά από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρθρου 25 του Ν. 2971/2001, διαδικασία που 

ως γνωστόν τυγχάνει ιδιαίτερα χρονοβόρος.  

Το παρόν προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 περιλαμβάνει μελέτες και έργα, που είτε έχουν 

ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η εξόφληση των αναδόχων, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και προτεινόμενα 

νέα έργα και μελέτες, που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εφόσον εξευρεθεί Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα 

με όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν.  

Ακολούθως, παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τα έργα και τις μελέτες που απαρτίζουν το Προσχέδιο του 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023. 

 

1. ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 

 

1.1 Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας 

Πάτμου (Κ.Α. 64.7336.0002) 

Το έργο εκτελέσθηκε από την «ΓΕΩΤΕΡ Α.Τ.Ε.» στον πόδα του κυρίου μετώπου του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ 

σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου και αφορά αντικατάσταση της προστασίας ποδός που κατασκευάσθηκε κατά 

τα έτη 2008-2009 και έχει μερικώς αστοχήσει, καθώς και αποκατάσταση μικρού εύρους υποσκαφών. Το έργο 

εντάχθηκε το 2016 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού με το ποσό των 116.000,00€, ενώ η Υπηρεσία μας ενίσχυσε την διαθέσιμη πίστωση, 

διαθέτοντας πρόσθετους ιδίους πόρους. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23981/ΚΕ 1012/01-02-2022 Βεβαίωση 
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Περαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν στις 28-10-2021. Το ποσό με το 

οποίο εγγράφεται το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 αφορά στην εξόφληση εκτελεσθεισών εργασιών, 

η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα λόγω διαδικαστικών εμπλοκών. 

 

 

2. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

2.1 Συντήρηση και επισκευή προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών (Κ.Α. 30.7336.0002) 

Το έργο εκτελέστηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό – Ε.Δ.Ε. κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο – Σάββα και αφορούσε 

σε αποκατάσταση καθίζησης του ανακουφιστικού επιχώματος του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λειψών. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΤΤΥΜΔ/11898 εξ./10-11-2021 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οι εργασίες του έργου περατώθηκαν στις 06-11-2021. Το ποσό με το οποίο 

εγγράφεται το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 είναι το υπολειπόμενο βάσει της σύμβασης και θα 

διατεθεί για την πληρωμή αναθεωρήσεων. 

 

2.2 Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (Β΄ φάση) (Κ.Α. 30.7336.0010) 

Στα τέλη του 2020 κατασκευάστηκε το έργο «Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου», το οποίο 

αφορούσε στην κατασκευή νέας επίστρωσης στο νότιο τμήμα της παλιάς μαρίνας του συγκεκριμένου λιμένα (σε 

μήκος περίπου 70,00m). Το προτεινόμενο έργο αποτελεί συνέχεια αυτού, αλλά πέραν της κατασκευής νέας 

επίστρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων της παλιάς μαρίνας, με την 

επέκταση των δικτύων ηλεκτροδότησης και ύδρευσης και την τοποθέτηση επιπλέον δύο (2) pillars παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, στο βόρειο τμήμα της (έναντι του νεκροταφείου και του εργοστασίου της 

Δ.Ε.Η.). Το ποσό με το οποίο εγγράφεται ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας μας και 

ταυτίζεται με το όριο της απευθείας ανάθεσης για δημόσια έργα (60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.). 

 

2.3 Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου (Κ.Α. 30.7336.0011) 

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 28/2022 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας και αφορά σε ανακατασκευή τμήματος της επίστρωσης του προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ 

σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου, που έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές, καθώς και σε τοπική επισκευή πέριξ 

μίας δέστρας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 7.264,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(24%). Εντός του τρέχοντος έτους εκδόθηκε τρεις (3) φορές πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απευθείας ανάθεσή του, ωστόσο – παρά και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν με την πραγματοποίηση 

συναντήσεων με τοπικούς εμπειροτέχνες – ουδεμία προσφορά κατατέθηκε. 

 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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3.1 Μελέτη του έργου: «Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου» 

(Φιλόδημος ΙΙ) (Κ.Α. 64.7412.0001) 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με την υπ’ αριθμ. 954/2020/31-12-2019 Απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών με το ποσό των 297.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%). Την 

δημοπράτηση και επίβλεψή της έχει αναλάβει η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γ.Γ. Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ ανάδοχος είναι η ένωση των Οικονομικών Φορέων: «1. 

ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – 2. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ». Η μελέτη 

βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ το ποσό με το οποίο εγγράφεται αποτελεί την διαφορά μεταξύ του 

ποσού της χρηματοδότησης και του αθροίσματος των ήδη εξοφλημένων λογαριασμών. 

 

3.2 Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου (Κ.Α. 64.7412.0002) 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την υπ’ αριθμ. 46126/12-05-2020 Απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την δημοπράτηση και επίβλεψή της έχει αναλάβει η Διεύθυνση 

Λιμενικών Υποδομών (Δ20) της Γ.Γ. Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ ανάδοχος 

είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων «1."ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ" ΑΕ Δ.Τ.:"ECOS Α.Ε." – 2."ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ" Δ.Τ.: "ΓΕΩΓΝΩΣΗ" Α.Ε. – 3. "ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ¨ Ε.Ε. - Δ.Τ ‘ΚOΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε."- 4. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΑΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», εκπρόσωποι της οποίας πραγματοποίησαν πρόσφατα την πρώτη 

επίσκεψή τους στην Πάτμο. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό ανέρχεται σε 500.000,00€, αλλά η μελέτη 

εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 με το ποσό των 200.000,00€ το οποίο είχε εγκριθεί για το 

τρέχον έτος. 

 

3.3 Μελέτη του έργου: «Ανάπλαση – αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λειψών» (Φιλόδημος ΙΙ) (Κ.Α. 

64.7412.0003) 

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» με την υπ’ αριθμ. 42836/08-07-2020 

Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 49.624,80€. Την 

δημοπράτηση και επίβλεψή της έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 

Α.Ε., ενώ ανάδοχος είναι η σύμπραξη γραφείων μελετών «Λεβέντη Σοφία» - «Παλαιοχωρινός Παναγιώτης» - 

«Σκλιοπίδου Καλιρρόη», εκπρόσωποι των οποίων πραγματοποίησαν πρόσφατα την πρώτη επίσκεψή τους 

στους Λειψούς. Το ποσό με το οποίο εγγράφεται ισούται με αυτό της χρηματοδότησης. 

 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

4.1 Μελέτη «Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) λιμένα Σκάλας Πάτμου» (Κ.Α. 30.7412.0006) 

Η σύνταξη Master Plan του λιμένα Σκάλας Πάτμου (ο οποίος είναι ένας από τους 25 λιμένες μείζονος 

ενδιαφέροντος της χώρας μας) αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας μας βάσει του άρθρου 44 του Ν. 
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4150/2013 και αφορά την ιεράρχηση των αναγκών και τον σχεδιασμό των έργων που είναι απαραίτητα για την 

ανάπτυξη των υποδομών του. Το Master Plan εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) στις 31-10-2018. Το αναγραφόμενο ποσό αφορά στο υπόλοιπο της συμβατικής αμοιβής, 

που δεν έχει καταβληθεί σε ορισμένους από τους αναδόχους μελετητές λόγω μη προσκόμισης από την πλευρά 

τους των απαιτούμενων παραστατικών.  

 

4.2 Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του εμπορικού προβλήτα 

λιμένα Λειψών (Κ.Α. 30.7413.0001) 

Η μελέτη έχει ανατεθεί στην Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό κα Μαρία Θεριανού. Αν και υποβλήθηκε το 

2014, ακόμη δεν έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή από την αρμόδια 

επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, λόγω εμπλοκής που υπήρξε αναφορικά με τη νομιμότητα των 

κτισμάτων που υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Το αναγραφόμενο ποσό αφορά στο υπόλοιπο 30% της 

συμβατικής αμοιβής της μελέτης και θα καταβληθεί μετά από την έγκρισή της.  

 

4.3 Μελέτη επέκτασης χερσαίας ζώνης και καθορισμού θαλάσσιας ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου (Κ.Α. 

30.7413.0002) 

Η μελέτη έχει ανατεθεί στην Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό κα Μαρία Θεριανού. Αν και υποβλήθηκε το 

2014, ορισμένες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες συναρτούν την θετική γνωμοδότησή τους επ’ αυτής από την 

τελική έγκριση του Master Plan του λιμένα Σκάλας Πάτμου. Το αναγραφόμενο ποσό αφορά στο υπόλοιπο 

30% της συμβατικής αμοιβής της μελέτης και θα καταβληθεί μετά από την έγκρισή της. 

 

4.4 Μελέτη του έργου: «Αναβάθμιση – διαμόρφωση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου» (Κ.Α. 

30.7413.0008) 

Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης έχει υπογραφεί η υπ’ αριθμ. 1723/28-09-2020 σύμβαση με 

σύμπραξη ιδιωτών μελετητών δημοσίων έργων, ποσού 12.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α. Ήδη η μελέτη 

υποβλήθηκε και από τον Διευθύνουσα Υπηρεσία έγιναν παρατηρήσεις επ’ αυτής, ενώ εξοφλήθηκε ο 1
ος

 

λογαριασμός. Το ποσό με το οποίο εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 αφορά το υπόλοιπο της 

συμβατικής αμοιβής των μελετητών. 

 

4.5 Μελέτη αντικατάστασης δικτύου πυρόσβεσης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας 

Πάτμου (Κ.Α. 30.7413.0011) 

Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στην αντικατάσταση του δικτύου πυρόσβεσης του Καταφυγίου Τουριστικών 

Σκαφών του λιμένα Σκάλας Πάτμου. Το εν λόγω δίκτυο είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες, οι οποίοι έχουν οξειδωθεί σε διάφορα σημεία. Κατά το παρελθόν έτος διαπιστώθηκε διαρροή 

σε κάποιο σημείο, η οποία αποκαταστάθηκε, αλλά κατόπιν κατά το πρεσσάρισμα του δικτύου διαπιστώθηκε 

διαρροή σε κάποιο νέο σημείο κ.ο.κ. Έτσι, ως μοναδική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
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προβάλλει η εκτέλεση έργου αντικατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης, αφού προηγουμένως εκπονηθεί η 

απαιτούμενη μελέτη. Το ποσό με το οποίο εγγράφεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 προκύπτει βάσει 

προεκτίμησης του υπογράφοντος.». 

11) Το γεγονός ότι το πρόβλημα της έλλειψης Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα γίνει προσπάθεια να 

αντιμετωπιστεί με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με κάποιον Αναπτυξιακό Οργανισμό, όπως τον 

ενημέρωσε ο Δήμαρχος Πάτμου.  

12) 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». 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του συνταχθέντος από τον Πολιτικό Μηχανικό της 

Υπηρεσίας μας σχεδίου τεχνικού προγράμματος και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 2, παρ. 4 της αριθμ. 

οικ. 49039/25-07-2022 Κ.Υ.Α., την από 01-11-2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (ΑΔΑ: 7Α1Σ4353Ο7-Ξ90), την υπ’ αριθμ. 954/2020/31-12-2019 Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Γ2Ι46ΜΤΛ6-Ε5Χ), την υπ’ αριθμ. 42836/08-07-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής 

Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Σ1946ΜΤΛ6-ΦΑΛ), την  υπ’ αριθμ.77283/01-08-2022 

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω85Ψ46ΜΤΛΡ-Ρ9Β), τις ανάγκες και τις 

οικονομικές δυνατότητες της Υπηρεσίας μας, την εισήγηση του Πολιτικού Μηχανικού της Υπηρεσίας μας 

κ. Γεωργίου Καρακατσάνη, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και την παρ. 2 του άρθρου 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 

 

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου έτους 2023 ως εξής: 

1. ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) 
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Α/Α Κ.Α. Τίτλος Έργου Ποσό 

1.1 64.7336.0002 
Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης προβλήτα 
Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου 

35.883,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ 35.883,05 € 

2. ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Έργου Ποσό 

2.1 30.7336.0002 
Συντήρηση και επισκευή προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα 
Λειψών 

182,53 € 

2.2 30.7336.0010 
Αναβάθμιση παλιάς μαρίνας λιμένα Σκάλας Πάτμου (Β΄ 
φάση) 72.000,00 € 

2.3 30.7336.0011 
Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα 
Σκάλας Πάτμου 

7.270,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 79.452,53 € 

3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

3.1 64.7412.0001 
Μελέτη του έργου: "Κατασκευή μόλου πρόσδεσης 
κρουαζιεροπλοίων  στο λιμένα Σκάλας Πάτμου" (Φιλόδημος 
ΙΙ) 

222.766,93 € 

3.2 64.7412.0002 
Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου (Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων) 

200.000,00 € 

3.3 64.7412.0003 
Μελέτη του έργου: "Άνάπλαση - αναβάθμιση Χερσαίας 
Ζώνης Λιμένα Λειψών" (Φιλόδημος ΙΙ) 

49.624,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 472.391,73 € 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

4.1 30.7412.0006 
Μελέτη "Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) λιμένα 
Σκάλας Πάτμου" 

5.432,85 € 

4.2 30.7413.0001 
Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην 
περιοχή του εμπορικού προβλήτα λιμένα Λειψών 

2.397,56 € 

4.3 30.7413.0002 
Μελέτη επέκτασης χερσαίας ζώνης και καθορισμού θαλάσσιας 
ζώνης λιμένα Σκάλας Πάτμου 

3.512,73 € 

4.4 30.7413.0008 
Μελέτη του έργου: "Αναβάθμιση - διαμόρφωση εμπορικού 
προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου" 

4.774,00 € 

4.5 30.7413.0011 
Μελέτη αντικατάστασης δικτύου πυρόσβεσης Καταφυγίου 
Τουριστικών Σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου 

8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 24.117,14 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 611.844,45€ 
 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό  92/2022. 
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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, 23/11/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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