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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας 

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την ∆ευτέρα 12 Μαΐου του έτους 

2014 και ώρα 17:00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη 

απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:  

 
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του δεύτερου λογαριασµού της µελέτης 

«∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης στην Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε 

ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 6.756,33€ 

(όπως διορθώθηκε). 

2. Λήψη απόφασης περί παραλαβής µελέτης «∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης 

στον Λιµένα Σουβάλας µε ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υφιστάµενου 

κυµατοθραύστη», ποσού 141.334,87€.  

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του θεωρηµένου σχεδίου του τακτοποιητικού 

2ου συγκριτικού πίνακα εργασιών και τροποποίησης της εγκεκριµένης 1ης 

τροποποιητικής-συµπληρωµατικής σύµβασης εργασιών που αφορά την µελέτη 

«∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης στη Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε 

ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 141.334,87€. 

4. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Μάριου Σεχάι µε θέµα παραχώρηση χώρου 

έναντι του καταστήµατός του, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Καζαντζάκη, 

δίπλα στα ενοικιαζόµενα «Σκλάβαινας» (Αρ. Πρωτ. 354/11-03-2014) 



5. Λήψη απόφασης επί αίτησης ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεσαγρού περί απαλλαγής 

ελλιµενισµένων σκαφών στο Αλιευτικό καταφύγιο της Αγ. Μαρίνας, από λιµενικά 

τέλη, έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία του λιµενίσκου. 

6. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Γεώργιου Κούρτογλου αναφορικά µε την 

ανανέωση άδειας για πώληση κουλουριών µε τροχήλατο όχηµα για το έτος 2014 

(Αρ. Πρωτ. 701/01-04-2014) 

7. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Κυριάκου Τσοπάνου αναφορικά µε την 

ανανέωση άδειας για πώληση ψηµένου καλαµποκιού για το έτος 2014 (Αρ. 

Πρωτ. 991/05-05-2014) 

8. Λήψη απόφασης επί αίτησης κας. Βασιλικής Τζιρτζιώτη αναφορικά µε την 

αναπροσαρµογή τιµής των τετραγωνικών µέτρων, αναδροµικά για όλο το έτος 

2013, της παραχώρησης χώρου έµπροσθεν του καταστήµατος της για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων καθώς και των µέτρων χρήσης, σύµφωνα µε τη 

µέτρηση τοπογράφου µηχανικού του ∆ήµου (Αρ. Πρωτ. 701/01-04-2014) 

9. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Σπύρου Λεούση αναφορικά µε µείωση ενοικίου 

για το έτος 2014, της παραχώρησης χώρου έµπροσθεν του καταστήµατος του 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων (Αρ. Πρωτ. 333/06-03-2014) 

10. Λήψη απόφασης περί αναθεώρησης γενικού κανονισµού λειτουργίας 

αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στους λιµένες και λιµενίσκους 

αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ. Αίγινας 

11. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισµού 2014 του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας  

12. Λήψη απόφασης περί ψήφισης πιστώσεων Προϋπολογισµού 2014 του 

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας  

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας προσκρουστήρων στα λιµάνια Αγκιστρίου του Κ.Α. 30-

6661.0005 

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας πινακίδων του Κ.Α. 70-7135.0002 

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της υπηρεσίας φιλοξενία ιστοσελίδας ∆.Λ.Τ. Αίγινας του Κ.Α. 00-

6117.0001 

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας διαφόρων υδραυλικών εξαρτηµάτων του Κ.Α. 25-

6662.0001 

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας χρωµάτων, ηλεκτροδίων, σιλικονών κλπ υλικών 

συντήρησης λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων του Κ.Α. 30-6661.0003 



18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας ξυλείας για τη συντήρηση των πλωτών προβλήτων του 

Κ.Α. 30-6661.0004 

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας γραφικής ύλης του Κ.Α. 10-6612 

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις του Κ.Α. 10-6615 

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας λαµπτήρων για τη συντήρηση των δικτύων φωτισµού 

του Κ.Α. 20-6662.0001 

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας σωληνώσεων και ηλεκτρολογικού καλωδίου για 

επεκτάσεις – επισκευές δικτύων φωτισµού του Κ.Α. 20-6662.0006 

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας µπετόν για την επισκευή ζηµιών στα λιµάνια και 

λιµενίσκους Αίγινας του Κ.Α. 30-6661.0012 

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας ειδών σηµαιοστολισµού του Κ.Α. 35-6691 

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την 

ανάθεση της προµήθειας τοπογραφικών διαγραµµάτων για τα λιµάνια της 

Αίγινας και Πέρδικας του Κ.Α. 30-7413.0001 

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας αποµάκρυνση 

φερτών υλών λιµενίσκου Φάρου του Κ.Α. 20-6279.0003 

27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση 

των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας Επισκευή 

Προβλήτας Σουβάλας του Κ.Α.30-7336.051 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ 

 
 
 

ΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


