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Αριθμ. Απόφασης 20/2023 Θέμα: «Απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού του ιδιοκτήτη του 

                                                         εκάστοτε σκάφους που επιχειρεί σε ασκήσεις αντιρρύπανσης ή σε 

                                                         πραγματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και του 

                                                         ιδιοκτήτη γερανοφόρου οχήματος που εξυπηρετεί τις ως άνω 

                                                         περιστάσεις»  

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 28
η
 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη 

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. 387/23-02-2023 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 έξι (6). 

Παρόντες στην Πάτμο Παρόντες στους Λειψούς 

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

2. Κάβουρας Δημήτριος 5. Σεΐτη Πετρούλα 

3. Κανιαρού Ειρήνη 6. Μακρή Άννα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 3. Κακαβά Αικατερίνη, Λιμενάρχης Πάτμου 

2. Τσαμπαλάκης Νικήτας  

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 3/2023 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 110/2021 προηγούμενη Απόφαση του Σώματος, με θέμα: «Περί απαλλαγής από 

την καταβολή τελών ελλιμενισμού του ιδιοκτήτη του εκάστοτε σκάφους που επιχειρεί σε ασκήσεις 

αντιρρύπανσης ή σε πραγματικά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και του ιδιοκτήτη γερανοφόρου 

οχήματος που εξυπηρετεί τις ως άνω περιστάσεις». 

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος που πρότεινε την απαλλαγή από την καταβολή των τελών ελλιμενισμού 

των σκαφών τους, για το τρέχον έτος 2023, των: 

α) Γρύλλη Β. Χριστοδούλου, επειδή επιχειρεί με το σκάφος του όλα τα προηγούμενα χρόνια τόσο στις 

ασκήσεις αντιρρύπανσης, όσο και στα πραγματικά περιστατικά ναυαγίων όπου υπάρχει κίνδυνος 

εκδήλωσης θαλάσσιας ρύπανσης, 

β) Δαλαρή Εμμανουήλ, επειδή με τα γερανοφόρο του όχημα μεταφέρει το πλωτό φράγμα και  

γ) Σκλαβούνου Βασιλείου, επαγγελματία αλιέα και πρώην μέλους του Δ.Σ. της Υπηρεσίας μας, διότι 

επιχειρεί με το σκάφος του σε αυτές τις περιπτώσεις στους Λειψούς. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος 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. 110/2021 Απόφασή του, το άρθρο 65 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 απαλλαγή από την καταβολή τελών ελλιμενισμού των σκαφών τους, για το έτος 2023, των: 

α) Γρύλλη Β. Χριστοδούλου, επειδή επιχειρεί με το ιδιόκτητο σκάφος του στις ασκήσεις αντιρρύπανσης και 

τα πραγματικά περιστατικά ναυαγίων που εγκυμονούν κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης στην Πάτμο, 

β) Δαλαρή Εμμανουήλ, επειδή με το γερανοφόρο όχημά του μεταφέρει εντός της νήσου Πάτμου το πλωτό 

φράγμα στις ανωτέρω περιπτώσεις και  

γ) Σκλαβούνου Βασιλείου, διότι επιχειρεί με το ιδιόκτητο σκάφος του στις ασκήσεις αντιρρύπανσης και τα 

πραγματικά περιστατικά ναυαγίων που εγκυμονούν κίνδυνο θαλάσσιας ρύπανσης στους Λειψούς. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 20/2023. 

 

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

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                                Κάβουρας Δημήτριος –  Κανιαρού Ειρήνη                                                                             

                                                                             Μάγγος Φώτιος – Σεΐτη Πετρούλα – Μακρή  Άννα 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΔΑ: Ψ2ΡΤΟΡΗΜ-ΜΧΥ



 3

Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 14/03/2023 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 
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