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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας 
Ωρωπού, που θα γίνει την 28η Μαΐου  2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.30  στο γραφείο της ΚΕΔΩ, 
πρώην Κοινότητα Νέων Παλατίων, 4ος όροφος, Δ/νση Αγίου Γεωργίου 29,  για συνεδρίαση   και λήψη  
απόφασης, για τα παρακάτω θέματα: 

 
1. Αίτηση ΡΙΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - AQUA», για παραχώρηση απλής χρήσης 

λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
2. Αίτηση ΤΣΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ, «ΔΩΔΩΝΗ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
3. Αίτηση ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, «Η ΓΟΡΓΟΝΑ ΤΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ», για παραχώρηση απλής 

χρήσης λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
4. Αίτηση ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, «Ο ΘΑΝΑΣΗΣ», για παραχώρηση απλής χρήσης 

λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
5. Αίτηση ΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ, για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για 

τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, για το έτος 2013. 
6. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 

2012. 
7. Ορισμός επιτροπών του ΝΠΔΔ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας  Ωρωπού, για το 

έτος 2013. 
8. Καθορισμός αριθμός θέσεων μικροπωλητών εντός χερσαίας ζώνη λιμένα, στους χώρους 

αρμοδιότητας δημοτικού λιμενικού ταμείου. 

9. Καθορισμός τιμήματος  παραχώρησης  θέσεων  μικροπωλητών. 

10. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6111.0001, ποσού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Αμοιβή νομικού 

συμβούλου για παροχή υπηρεσιών στο δημοτικό λιμενικό ταμείο. 

11. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6116.0001, ποσού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών. 

12. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6117.0002, ποσού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Υποθαλάσσια 

αυτοψία κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγίων Αποστόλων. 

13. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6117.0003, ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Υποθαλάσσια 

αυτοψία κρηπιδωμάτων Λιμένων Νέων Παλατίων - Σκάλας Ωρωπού - Χαλκουτσίου. 

14. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6121.0001, ποσού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Έξοδα παράστασης 

προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου. 
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15. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6221.0001, ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Ταχυδρομικά τέλη. 

16. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6222.0001, ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Τηλεφωνικά, 

τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού. 

17. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6495.0001, ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Λοιπές δαπάνες. 

18. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6515.0001, ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Αμοιβές και 

προμήθειες τραπεζών. 

19. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6821.0001, ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Φορολογικά 

πρόστιμα και προσαυξήσεις. 

20. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-

6822.0001, ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προσαυξήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων χρήσης. 

21. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-6012, 
ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. 

22. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6142.0001, ποσού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συμβουλευτική 

υποστήριξη οικονομικών λειτουργιών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού. 

23. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6142.0003, ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Μίσθωση, 

συντήρηση & καθαρισμός χημικών τουαλετών. 

24. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6142.0004, ποσού 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Λειτουργική 

ενοποίηση υφιστάμενων μηχανογραφικών συστημάτων για την εξαγωγή δεδομένων 
ετών 2001-2011 και την υποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

25. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6142.0006 ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Σύνταξη αρχικής 

απογραφής και  ισολογισμού χρήσης 2012. 

26. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6265.0001 ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και λοιπών συσκευών 

27. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6271.0001 ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Ύδρευση και 

άρδευση. 

28. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6273.0001 ποσού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Φωτισμός και 

κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες. 

29. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6277.0003 ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Σύμβαση αποκομιδής 

απορριμμάτων για χώρους αρμοδιότητας ΔΛΤΣΩ. 

30. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6461.0001 ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Έξοδα δημοσίευσης 

οικονομικών καταστάσεων. 

31. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6462.0001 ποσού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Δημοσίευση 

προκηρύξεων, ανακοινώσεων. 

32. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6612.0001 ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. 

33. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6612.0002 ποσού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια μελανιών 

για εκτυπωτές και φαξ. 

34. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6634.0001 ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

35. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

6662.0004 ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια υλικών 

συντήρησης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. 
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36. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

7133.0004 ποσού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια 

παγκακίων για τις χερσαίες ζώνες Λιμένων. 

37. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

7134.0001 ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και φωτοτυπικών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού. 

38. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

7135.0001 ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια πινακίδων 

σήμανσης Λιμένων. 

39. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-

7336.0005 ποσού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση και 

επισκευή παγκακίων. 

40. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 20-

6662.0001 ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια υλικών 

συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

41. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

6279.0001 ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Εργασίες 

καθαριότητας στο Δ.Δ.  Σκάλας Ωρωπού - Χαλκουτσίου. 

42. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7135.0003 ποσού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμήθεια 

επιγραφών για το ΔΛΤ Σκάλας Ωρωπού. 

43. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7135.0004 ποσού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων για τις ανάγκες του ΔΛΤΣΩ. 

44. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7135.0005 ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμήθεια 

προκατασκευασμένων γραφείων για τις ανάγκες του ΔΛΤΣΩ. 

45. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7325.0001 ποσού 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Δαπάνες κατασκευής 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού Λιμενικών Ζωνών. 

46. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7326.0002 ποσού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Καθαρισμός και 

αποκατάσταση λειτουργικών βαθών Λιμένα Σκάλας Ωρωπού - Αλιευτικού Καταφυγίου 
και Λιμένα Χαλκουτσίου. 

47. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7335.0001 ποσού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Συντήρηση 

ηλεκτροφωτισμού στο Δ.Δ. Σκάλας Ωρωπού -Χαλκουτσίου. 

48. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7335.0002 ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Συντήρηση 

ηλεκτροφωτισμού στο Δ.Δ. Αγίων Αποστόλων. 

49. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7413.0003 ποσού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιμένα  Χαλκουτσίου. 

50. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7413.0004 ποσού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων Λιμένα Αγίων Αποστόλων Καλάμου. 

51. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-

7413.0006 ποσού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Τροποποίηση 

περιβαλλοντικής μελέτης αλιευτικού καταφυγίου Νέων Παλατίων και προσαρμογή στην  
υφιστάμενη νομοθεσία. 

52. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 80-

8112.0001 ποσού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Αμοιβές και έξοδα 

παράστασης προέδρου και μελών διοικητικού συμβουλίου 

53. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 80-

8116.0001 ποσού 1.107,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων ΠΟΕ. 
 
 

 
Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα 
τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας. 
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Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε αν θέλετε να παραλάβετε τις εισηγήσεις των 
θεμάτων και σε φωτοτυπία από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, 

Παραλία Νέων Παλατίων Ωρωπός. 

 

   
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ 


