
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.3/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  31 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη  συμπληρωματικής απόφασης της δωρεάν 

                                                                      παραχώρησης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση 

                                                                      του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 25
η
   του μηνός  

Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1043/25-2-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ    

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 14ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την αριθμ. 71/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ««Λήψη απόφασης επί του 

αριθμ. Υ20/51/28-2-2014 εγγράφου του Ι.Κ.Α» με την οποία αποφασίστηκε η παραχώρηση στο 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) του δημοτικού οικήματος που βρίσκεται στη Δημοτική 

Αγορά Σκάλας (πρώην κατάστημα Σχοινά Ειρήνης) με αντίτιμο το ποσό των 50,00€ μηνιαίως 

σύμφωνα με το άρθρο 192 του N. 3463/2006, για τη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στην 

έδρα του Δήμου μας.  

2.- Την αριθμ. 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 

71/2014 Α.Δ.Σ»  με την οποία αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

«Την τροποποίηση της αριθμ. 71/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής: 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού οικήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά 

Σκάλας( πρώην κατάστημα Σχοινά Ειρήνης)  για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης στην έδρα του ΔήμουΠάτμου.  

2. Την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (δηλαδή γραφεία, εκτυπωτή, δίκτυο σύζευξις και Η/Υ) 

για τις δύο υπαλλήλους 

3. Την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών του γραφείου (ΔΕΗ, θέρμανση, 

καθαριότητα, συντήρηση και επισκευές). 

3.- Το με Α.Π 302/3-2-2015 έγγραφο του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λέρου με το οποίο αιτείται 

την συμπλήρωση της αριθμ. 108/2014 Α.Δ.Σ με τα παρακάτω: 

1. Η χρονική διάρκεια που παραχωρείται ο χώρος πρέπει να είναι επ’ αόριστον. 

2. Ο Δήμος θα αναλάβει το κόστος εργασιών και διαρρυθμίσεων που τυχόν θα απαιτηθούν 

για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου κοινωνικής ασφάλισης. 

4.- Την γραπτή εισήγηση του κ. Μαραβέλια Αντ. η οποία παρατίθεται παρακάτω: 
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«Με την από 03/02/2015 αίτησή του το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λέρου ζήτησε τη συμπλήρωση 

της υπ’ αριθμ. 108/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου ως προς τη διάρκεια της 

παραχώρησης και την ανάληψη του κόστους εργασιών και διαρρυθμίσεων για την εύρυθμη 

λειτουργία του γραφείου. 

  Ως προς τα αιτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εμμένω στο αποφασιστικό της υπ’ αριθμ. 108/2014 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον προτείνω: α)την εξαετή παραχώρηση του χώρου 

με προοπτική ανανέωσης της παραχώρησης, β) την απόρριψη του αιτήματος για την ανάληψη εκ 

μέρους του ΟΤΑ των απαιτούμενων εργασιών για τη λειτουργία του γραφείου και με προϋπόθεση 

τη λειτουργία γραφείου ΟΑΕΔ εντός του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να 

εξυπηρετούνται οι άνεργοι κάτοικοι του νησιού». 

5) Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Κωνσταντά Μιχάλη, η οποία έχει ως εξής: «Εισηγούμαι να παραχωρηθεί 

το οίκημα στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ προς χρήση με μοναδική αλλαγή, σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ, ότι 

η χρονική διάρκεια που θα παραχωρηθεί ο χώρος θα είναι έως ότου εκλείψουν οι λόγοι της 

παραχώρησής του. Επίσης ο Δήμος να αναλάβει το κόστος των εργασιών. Ο μοναδικός σκοπός 

της πρότασής μου είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του γραφείου του ΙΚΑ με ότι αυτό 

συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση δημοτών, επιχειρήσεων αλλά και εργαζομένων».  
6.-Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα, η οποία έχει ως εξής: « Εισηγούμαι τη σύναψη 

χρησιδανείου για ορισμένο χρονικό διάστημα δώδεκα  (12) ετών , χωρίς όμως ο Δήμος να επιβαρυνθεί 

την  υλικοτεχνική υποδομή (δηλαδή γραφεία, εκτυπωτή, δίκτυο σύζευξις και Η/Υ) και χωρίς την 

κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών του γραφείου (ΔΕΗ, θέρμανση, καθαριότητα, συντήρηση 

και επισκευές) διότι πιστεύω ότι η δωρεάν αυτή δεν θα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Αιγαίου». 

7.- Την παρατήρηση του κ. Σκεμπέ Ιωάννη ότι: «ψηφίζω την πρόταση του κ. Μαραβέλια Αντ. με το 

σκεπτικό της διατήρησης της λειτουργίας του καταστήματος , της προστασίας των συμφερόντων 

του Δήμου και των ανέργων οι οποίοι έχουν την  ανάγκη του ΟΑΕΔ και εφόσον εγκριθεί από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου». 

 Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 τις παραπάνω αναφερόμενες εισηγήσεις, 

 τις αριθμ. 71 & 108/2014 Α.Δ.Σ 

 το με Α.Π 302/3-2-2015 έγγραφο του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λέρου 

 τα άρθρα 93 και 185 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Τη συμπλήρωση της αριθμ. 108/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως κάτωθι: 

 «Η χρονική διάρκεια παραχώρησης θα είναι για έξι (6) έτη, με προοπτική ανανέωσης της 

παραχώρησης και με  προϋπόθεση τη λειτουργία γραφείου ΟΑΕΔ εντός του Γραφείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι άνεργοι κάτοικοι του νησιού, όπως 

λειτουργούσε και όταν ελήφθη η πρώτη απόφαση». 

  

Μετά την συμπλήρωσή της η αριθμ. 108/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως κάτωθι: 

 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού οικήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά 

Σκάλας( πρώην κατάστημα Σχοινά Ειρήνης)  για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης στην έδρα του Δήμου Πάτμου.  

2. Την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (δηλαδή γραφεία, εκτυπωτή, δίκτυο σύζευξις και Η/Υ) 

για τις δύο υπαλλήλους 

3. Την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών του γραφείου (ΔΕΗ, θέρμανση, 

καθαριότητα, συντήρηση και επισκευές). 

4. Η χρονική διάρκεια παραχώρησης θα είναι για έξι (6) έτη, με προοπτική ανανέωσης της 

παραχώρησης και με  προϋπόθεση τη λειτουργία γραφείου ΟΑΕΔ εντός του Γραφείου 

Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να εξυπηρετούνται οι άνεργοι κάτοικοι του νησιού,  

      όπως λειτουργούσε και όταν ελήφθη η πρώτη απόφαση. 
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Την εισήγηση του κ. Μαραβέλια Αντ. ψήφισαν οι Δ.Σ: 1) Γαμπιέρης Αντ., 2)Σημαντήρης Ι., 3) 

Σκεμπές Ι., 4)Πέντες Ελ., 5)Τουρτουλής Διαμ., 6) Μαυρογάλου Ελ., 7)Γρύλλης Παντ., 8)Κοκκώνης 

Ελευθ., 9)Κάβουρας Λάζ. και 10) Μαύρου Νομική. 

Την εισήγηση του κ. Κωνσταντά Μιχαήλ ψήφισαν οι Δ.Σ: 1)Φέγγαρος Αντ., 2)Τσαμπαλάκης Ν. και 

3)Ευγενικός Παν.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  31/2015 και  

  Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

  Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Μαυρογάλου Ελένη 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 2/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης 
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