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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Θέμα:
Άρνηση λιμενάρχη Σάμου να παραχωρήσει χώρο ιδιοκτησίας του
δημοτικού λιμενικού ταμείου Ανατολικής Σάμου

Το Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
εδώ και πολλά χρόνια
ενοικιάζει κτίριο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Σάμου εκτός
χερσαίας ζώνης.
Το 2020 η σύμβαση με την υπηρεσία του Χημείου έληξε. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Αυτοτελούς Γραφείου των Χημικών Υπηρεσιών της Σάμου ζήτησε να του
παραχωρηθεί ένας έξτρα χώρος 26 τ.μ. προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση για τον
έλεγχο των νερών της Σάμου.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με νόμιμες διαδικασίες όπως προβλέπει ο νόμος και
αφού έλαβε το πόρισμα από την επιτροπή καταλληλότητας των δημοσίων κτιρίων
ακολούθησε επισκόπηση του χώρου από 3 συμβούλους του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου.
Το διοικητικό συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου με ενέργειες του και σε συνεννόηση
με Κτηματική Υπηρεσία υπέγραψε τη σύμβαση μίσθωσης και η απόφαση έλαβε και
τη σύμφωνη γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Στη συνέχεια εκδόθηκε άδεια μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία της Σάμου για να
ελεγχθεί και η στατικότητα του κτιρίου, επειδή θα ανοιχτεί πόρτα μεταξύ του χώρου
που στεγάζεται το Γενικό Χημείο και του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου.
Γύρω στα 86 επιπλέον τετραγωνικά παραχωρήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο στο
Λιμεναρχείο της Σάμου για αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας.
Να σημειωθεί και ο κάτω όροφος που στεγάζεται το Λιμεναρχείο έχει ενοικιαστεί
από το Λιμενικό Ταμείο.
Ο Λιμενάρχης της Σάμου για άγνωστους λόγους θεωρεί ότι δεν έγιναν εκ μέρους του
Λιμενικού Ταμείου οι διαδικασίες και ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί για το
άνοιγμα μιας πόρτας και ως αποτέλεσμα ζητάει να του παραχωρηθεί όλος ο χώρος.
Να επισημανθεί ότι εκ του νόμου ο εκάστοτε Λιμενάρχης συμμετέχει ως μέλος της
Λιμενικής Επιτροπής εκ του νόμου και στην συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου
(αρ.απόφασης 66/2020) είχε δηλώσει παρόν χωρίς να αναφέρει το παραμικρό για το
θέμα που προέκυψε εκ των υστέρων.

Στη σύμβαση μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Γενικού Χημείου
υπάρχει ρήτρα για παράδοση του κτιρίου σε διάστημα 6 μηνών.
Με την άρνηση του Λιμενάρχη το θέμα πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή
καθυστερούν οι απαραίτητες εργασίες με ελλοχεύοντα κίνδυνο να υποβληθεί
πρόστιμο στο Λιμενικό Ταμείο από την ΑΑΔΕ
Να σημειωθεί ότι από οικονομικής πλευράς το Χημείο μέχρι σήμερα πλήρωνε 532
ευρώ και με το νέο συμβόλαιο 650 ήτοι ετησίως 7.800 ευρώ
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
•

Το Λιμεναρχείο της Σάμου με τόσους χώρους που έχει και που ζητάει
επιπλέον πόσα χρήματα καταβάλει ως ενοίκιο

•

Πόσοι άλλοι χώροι έχουν παραχωρηθεί στο Λιμεναρχείο της Σάμου και τι
ποσά καταβάλλονται για την ενοικίαση αυτών;

•

Επειδή αυτός ο χώρος που ζητάει σήμερα το Λιμεναρχείο της Σάμου πριν λίγα
χρόνια είχε παραχωρηθεί στο σύλλογο αυτοδυτών ερωτάσθε πόσα χρήματα
κατέβαλε ως ενοίκιο ο σύλλογος αυτοδυτών;

•

Με ποια απόφαση του Λιμενικού Ταμείου δόθηκε ο χώρος των 86
τετραγωνικών; Τηρήθηκαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες διότι
τις ενοικιάσεις των δημοσίων υπηρεσιών τις ρυθμίζει η κτηματική Υπηρεσία
της Σάμου;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

