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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 14η Ιουνίου  2013, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 19.30  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 ΠΕΠΠΑ ΕΡΜΙΟΝΗ, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΛΕΚΟΣ», για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού 

χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
2. Αίτηση ΑΝΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
3. Αίτηση ΜΕΡΚΕΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για παραχώρηση απλής χρήσης λιμενικού χώρου, για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2013. 
4. Αίτηση Χατζηϊωάννου Άγγελου, που αφορά την απομάκρυνση  κυβόλιθου. 
5. Καθορισμός ανταλλάγματος για τις θέσεις μικροπωλητών. 
6. Εξέταση  αιτήσεων μικροπωλητών (υποβαλλόμενα δικαιολογητικά). 
7. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εμποροπανηγύρεων στους Αγίων Αποστόλων Καλάμου, 

αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ.Ω. και ορισμός ανταλλάγματος για τ.μ. 
8. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-6421.0001, ποσού 

3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 
αιρετών. 

9. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-6431.0001, ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Διαδημίσεις και δημοσιεύσεις. 

10. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 00-6443.0002, ποσού 
1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών.  

11. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-6613.0001, ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Εκτυπώσεις εντύπων Λιμενικού Ταμείου. 

12. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-6662.0002, ποσού 
1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια υλικών για διαγράμμιση χερσαίας ζώνης 
λιμένα. 

13. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-6692.0001, ποσού 
1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για την 
χερσαία ζώνη λιμένα.  

14. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-6693.0001, ποσού 
1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φροντίδας 
φυτών.  

15. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-7135.0004, ποσού 
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Προμηθεια και τοποθέτηση πίλαρ. 

16. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-7135.0005, ποσού 
1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών.  

17. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-7336.0003, ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Επισκευή και συντήρηση παλαιών πίλαρ. 

18. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-7336.0004, ποσού 500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Επισκευή και συντήρηση παλαιών πυροσβεστικών κρουνών.  
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19. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 10-7425.0001, ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Δαπάνη κατασκευής ιστοσελίδας.  

20. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-6279.0002, ποσού 
4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Εργασίες καθαριότητας στο Δ.Δ. Αγίων Αποστόλων. 

21. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-6611.0001, ποσού 100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια βιβλιών κλπ.  

22. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7131.0001, ποσού 
1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Προμήθεια μηχανήματος ¨χειρός¨ και λοιπών 
εργαλείων. 

23. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0001 ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση φανών αρμοδιότητας ΔΛΤΣΩ.  

24. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0003 ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση υδραυλικών και αποκατάσταση βλαβών 
ΔΛΤΣΩ.  

25. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0004 ποσού 
12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση και επισκευή λιμένων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων.  

26. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0005 ποσού 
4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο Δ.Δ. Σκάλας 
Ωρωπού – Χαλκουτσίου.  

27. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0006 ποσού 
2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο Δ.Δ. Αγίων 
Αποστόλων.  

28. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7336.0007 ποσού 
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών στα όρια 
αρμοδιότητας ΔΛΤΣΩ.  

29. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7413.0002 ποσού 
6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για Μελέτη βελτίωσης χερσαίων ζωνών Σκάλας Ωρωπού και 
Χαλκουτσίου.  

30. Έγκριση δαπάνης - δέσμευση  και διάθεση  πίστωσης  από τον Κ.Α.Ε. 30-7413.0005 ποσού 
3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για  Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων Λιμένων 
αρμοδιότητας ΔΛΤΣΩ.  

 
 

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα 
τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας. 

   
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 


