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Αριθμ. Απόφασης 96/2022        Θέμα: «Έγκριση 5
ης

 τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022» 

 

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 6
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) Την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, με τίτλο «Τεχνικό Πρόγραμμα», στην οποία αναφέρεται 

ότι: «Τροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

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

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3) Την υπ’ αριθμ. 107/2021 προηγούμενη Απόφασή του, περί κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος έτους 

2022. 

4) Την υπ’ αριθμ. 112/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία ψηφίστηκε                                                                     

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2022, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

242/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

2384/19-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

5) Την υπ’ αριθμ. 12/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9503/03-03-

2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

6) Την υπ’ αριθμ. 13/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                                         

το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2022. 

7) Την υπ’ αριθμ. 38/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 82/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 29672/29-06-

2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

8) Την υπ’ αριθμ. 39/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε                                

το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2022. 

9) Την υπ’ αριθμ. 65/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 124/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 36822/04-08-

2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

10) Την υπ’ αριθμ. 66/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε                              

το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2022. 

11) Την υπ’ αριθμ. 72/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 138/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 43689/08-09-

2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

12) Την υπ’ αριθμ. 73/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε                             

το τεχνικό πρόγραμμα του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2022. 
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13) Την υπ’ αριθμ. 95/2022 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.. 

14) Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με Απόφασή του πρέπει να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα του 

έτους 2022, σύμφωνα με τις ανάγκες του ως εξής:    

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

30.7326.0001 Τοποθέτηση αγκυροβολίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου 0,00 € 150.000,00 € 

 

15) 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». 

 Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος που ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για το 

προτεινόμενο έργο. Ο Πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι πρόκειται για τοποθέτηση αγκυροβολίων στην μαρίνα 

Πάτμου και την πλωτή προβλήτα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσδεση των τουριστικών σκαφών. Ο 

Αντιπρόεδρος επισήμανε ότι συμφωνεί για την πλωτή προβλήτα αλλά την περιοχή της μαρίνας πρέπει να 

μελετηθεί προσεκτικά λόγω της πυκνότητας πρόσδεσης των τουριστικών σκαφών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού 

προγράμματος τρέχοντος έτους σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο τροποποίησης και κάλεσε τα Μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

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

Προέδρου, την παρ. 4 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, τις υπ’ αριθμ. 107/2021, 112/2021, 12/2022, 

13/2022, 38/2022, 39/2022, 65/2022, 66/2022, 72/2022 και 73/2022 προηγούμενες Αποφάσεις του, τις υπ’ 

αριθμ. 242/2021, 22/2022, 82/2022, 124/2022 και 138/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Πάτμου, τις υπ’ αριθμ. 2384/19-01-2022, 9503/03-03-2022, 29672/29-06-2022, 36822/04-08-2022 
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και 43689/08-09-2022 Αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τα άρθρα 65 

και 266 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 

 

1. – Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., ως εξής: 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

30. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

30.7326.0001 Τοποθέτηση αγκυροβολίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου 0,00 € 
150.000,00 

€ 

 

2. – Διαμορφώνει το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα έτους 2022 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. ως εξής: 

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 5.544,40 € 

2.2 30.7336.0011 
Αποκατάσταση βλαβών προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας 
Πάτμου 

7.270,00 € 

2.3 30.7326.0001 Τοποθέτηση αγκυροβολίων στο λιμένα Σκάλας Πάτμου 150.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ 162.814,40 € 

   

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Έργου Ποσό 

3.1 64.7341.0001 
Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου (7η εντολή 
πληρωμής - 6ος λογαριασμός) 

412.387,59 € 

3.2 64.7341.0002 
Κατασκευή - επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών (4η εντολή πληρωμής - 
3ος λογαριασμός & 5η εντολή πληρωμής - 4ος λογαριασμός) 

621.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.033.787,59 € 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
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Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

4.1 64.7412.0001 
Μελέτη του έργου: "Κατασκευή μόλου πρόσδεσης κρουαζιεροπλοίων  στο 
λιμένα Σκάλας Πάτμου" (Φιλόδημος ΙΙ) 

297.600,00 € 

4.2 64.7412.0002 
Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου (Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων) 

200.000,00 € 

4.3 64.7412.0003 
Μελέτη του έργου: "Άνάπλαση - αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Λειψών" (Φιλόδημος ΙΙ) 

49.624,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 547.224,80 € 

5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Α/Α Κ.Α. Τίτλος Μελέτης Ποσό 

5.1 30.7412.0006 Μελέτη "Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) λιμένα Σκάλας Πάτμου" 5.432,85 € 

5.2 30.7413.0001 
Μελέτη καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή του 
εμπορικού προβλήτα λιμένα Λειψών 

2.397,56 € 

5.3 30.7413.0002 
Μελέτη επέκτασης χερσαίας ζώνης και καθορισμού θαλάσσιας ζώνης 
λιμένα Σκάλας Πάτμου 

3.512,73 € 

5.4 30.7413.0008 
Μελέτη του έργου: "Αναβάθμιση - διαμόρφωση εμπορικού προβλήτα λιμένα 
Σκάλας Πάτμου" 

4.774,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.117,14 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.795.826,98 € 

  

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό  96/2022. 

 

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, 23/11/2022 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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