
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 6/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  69 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί των ζημιών που  

                                                                      δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο 

                                                                      αποχέτευσης εξαιτίας των ακραίων καιρικών 

                                                                      φαινομένων .  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 30
η
  του μηνός   

Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα   και ώρα  12.30  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1844/30-3-2015  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 

τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  2. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

3. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Ότι η σημερινή  συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχουν προκληθεί προβλήματα στο 

Δήμο έπειτα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που έπληξαν το νησί της Πάτμου τις τελευταίες ημέρες. 

2.- Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου επί του θέματος η οποία έχει ως κάτωθι: 

« Οι τελευταίες καταρρακτώδεις πολυήμερες  βροχοπτώσεις έπληξαν και την Πάτμο 

προξενώντας πολύ μεγάλες ζημιές, τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στο δίκτυο αποχέτευσης, οι οποίες 

είναι φύσει αδύνατον να αποκατασταθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας αφού δεν έχει 

ούτε προσωπικό ούτε ένα μηχανικό.  

Για το λόγο αυτό ζητάμε βοήθεια από τον κ. Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Νοτίου Αιγαίου: 

1.- Στην άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου Χώρας- Γροίκου στα δύο σημεία που έγινε 

καθίζηση και δίπλα από το ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στον οικισμό Γροίκου και είναι επικίνδυνη 

η διάβαση οχημάτων με σύνταξη μελέτης και χρηματοδότηση του όλου έργου. 

2.- Την άμεση αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιο Πνεύμα- Κατάστημα Μετζογιαννάκη- Αγιο Ιωάννη- Ο.Τ.Ε- 

Κοσολάτο, αφού το δίκτυο έπαψε να λειτουργεί με αποτέλεσμα όμβρια και λύματα να πηγαίνουν στα 

σπίτια, στους δρόμους και στην κεντρική πλατεία της Σκάλας. 
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3.- Την άμεση αντικατάσταση δύο(2) αντλιών λυμάτων, οι οποίες  από τη συνεχή λειτουργία τους 

καταστράφηκαν και κρίνεται ασύμφορη η επισκευή τους. 

4.-Το σημαντικότερο απ’ όλα ζητάμε την παρέμβαση του κ. Περιφερειάρχη για να υπογραφεί η 

σύμβαση του δημοπρατημένου έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας (Ν.3100Α)»  με την 

εταιρεία  3Κ και το οποίο καθυστερεί εξαιτίας της άδειας τεσσάρων (4) αντλιοστασίων από την 

κτηματική Υπηρεσία. Έργο που θα επιλύσει δια παντός τα χρονίζοντα προβλήματα αποχέτευσης 

στον οικισμό της Σκάλας.»  

 

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

. 

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

 Την εισήγηση του κ. Δημάρχου 

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 Αιτείται τη βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των ζημιών από ακραία 

καιρικά φαινόμενα στο νησί της Πάτμου και συγκεκριμένα: 

  1.- Την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου Χώρας- Γροίκου στα δύο σημεία που έγινε 

καθίζηση και δίπλα από το ξενοδοχείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στον οικισμό Γροίκου και είναι επικίνδυνη η 

διάβαση οχημάτων  με σύνταξη μελέτης και χρηματοδότηση του όλου έργου. 

2.- Την άμεση αποκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας και συγκεκριμένα 

στην περιοχή Άγιο Πνεύμα- Κατάστημα Μετζογιαννάκη- Αγιο Ιωάννη- Ο.Τ.Ε- Κοσολάτο, αφού το 

δίκτυο έπαψε να λειτουργεί με αποτέλεσμα όμβρια και λύματα να πηγαίνουν στα σπίτια, στους δρόμους 

και στην κεντρική πλατεία της Σκάλας. 

3.- Την άμεση αντικατάσταση δύο(2) αντλιών λυμάτων, οι οποίες  από τη συνεχή λειτουργία τους 

καταστράφηκαν και κρίνεται ασύμφορη η επισκευή τους. 

4.-Το σημαντικότερο απ’ όλα την παρέμβαση του κ. Περιφερειάρχη για να υπογραφεί η σύμβαση του 

δημοπρατημένου έργου : «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας (Ν.3100Α)»  με την εταιρεία  3Κ 

και το οποίο καθυστερεί εξαιτίας της άδειας τεσσάρων (4) αντλιοστασίων από την κτηματική Υπηρεσία. 

Έργο που θα επιλύσει δια παντός τα χρονίζοντα προβλήματα αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  69/2015 και 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.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Γρύλλης Π. 

                                                                Μαραβέλιας Αντ.-Κάβουρας Λ.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Φέγγαρος Αντ.-Μαυρωνάς Σπ.-Ευγενικός Παν.   

                                                              Σκεμπές Ι.- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ.     

                                                                                                                                                           

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 30/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 
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