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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

                                         Χίος  26/01/2015 

                                          Αριθ. Πρωτ.  183 

Διεύθυνση 

 

Τηλέφωνο 

F.A.X 

:Nεωρίων  2 

 821 00  ΧΙΟΣ 

:2271023237 

:2271040344 

 

 

ΠΡΟΣ:   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

                του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση 

Κύριοι, 

     Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 04/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11.00 π.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω θέματα:  

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Μετατροπές δικτύων στη 

νότια πλευρά του λιμένα Χίου» 

2. Χορήγηση παράτασης συμβάσεως προμηθείας καυσίμων έτους 2015 

3. Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 

υποσκαφών λιμενίσκου Εμπορειού» 

4. Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή 

ράμπας πρόσδεσης πλοίων κεντρικού λιμένα Χίου»  

5. Χορήγηση παράτασης για το έργο «Ενοποίηση ηλεκτρικών δικτύων στην 

οδό Νεωρίων» 

6. Χορήγηση 3ης παράτασης για το έργο «Τοποθέτηση σιδηροϊστών στην 

προβλήτα Καρδαμύλων» 

7. Λήψη νόμιμων μέτρων για την μη έγκαιρη καταβολή εισπράξεων επί 

εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων για την εταιρεία EGE BIRLIK, 

εκπροσωπούμενη στην Χίο σήμερα από την κα Φωτεινή  Ορφανούδη. 

8. Έγκριση των όρων διακήρυξης για παραχώρηση της γεφυροπλάστιγγας 

του λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων και παράταση της 

σύμβασης εργασιών για 2 μήνες 

9. Έγκριση 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης του έργου «Τοποθέτηση 

σιδηροϊστών στην προβλήτα Καρδαμύλων» 

10. Έγκριση επαύξησης ισχύος ρεύματος στην οδό Νεωρίων 

11. Έγκριση επαύξησης ισχύος ρεύματος στα Λιμνιά Βολισσού 

12. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή 

ΗΜ Εγκαταστάσεων Νότιας Χίου για το έτος 2016»  

13. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή 

ΗΜ Εγκαταστάσεων Λιμένα Ψαρών για το έτος 2016»  
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14. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή 

ΗΜ εγκαταστάσεων κεντρικού λιμένα Χίου για το έτος 2016»  

15. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση κιβωτίων 

διανομής ρεύματος και νερού – πίλλαρς»  

16. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή 

υδραυλικών εγκαταστάσεων για το έτος 2016 (πλην κεντρικού λιμένα Χίου)»  

17. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και επισκευή 

ΗΜ Εγκαταστάσεων Βόρειας Χίου για το έτος 2016»  

18. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

19. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια pillars αυτόματης χρέωσης 

20. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την εκτέλεση των εργασιών 

«Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού 

Λιμένα Χίου έτους 2016» 

21. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την εκτέλεση των εργασιών 

«Συντήρηση σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού 

Λιμένα Ψαρών έτους 2016» 

22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την προμήθεια σημαδούρων 

οριοθέτησης με φωτοσημαντήρα. 

23. Πρώτη Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Χίου οικονομικού έτους 

2016 

24. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00€ για έξοδα παράστασης του Προέδρου 

του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου από 01/01/2016 έως 31/12/2016. 

25. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για έξοδα παράστασης του 

Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου από 01/01/2016 έως 31/12/2016. 

26. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την ταχυμεταφορά εγγράφων της 

Υπηρεσίας για το έτος 2016 

27. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου για το έτος 2016 

28. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για την προμήθεια μελανιών 

εκτυπωτών, FAX και φωτοτυπικού μηχανήματος των γραφείων του Δ.Λ.Τ. 

Χίου έτους 2016 

29. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας 

και ευπρεπισμού καθώς και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των γραφείων 

του Δ.Λ.Τ. Χίου για το έτος 2016. 

30. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 για την προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών ως και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Χίου  

31. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.673,60€ για την Παροχή Υπηρεσιών 

ρευματοδότησης – υδροδότησης σκαφών – Θ/Γ – ιστιοφόρων που 

ελλιμενίζονται στη Ν.Α. πλευρά του Κεντρικού Λιμένα Χίου        

32. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.525,00€  για την παροχή υπηρεσιών 

καταμέτρησης μετρητών νερού και ρεύματος καθώς και των 

ελλιμενιζόμενων σκαφών  

33. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.727,75€  για την κατασκευή και συντήρηση της 

ιστοσελίδας του ΔΛΤ Χίου 

34. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.249,50€ για την παροχή υπηρεσιών 

καταγραφής παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2015-2016 για δημιουργία βάσης 

δεδομένων  καθώς και για την καταγραφή μηνιαίων στοιχείων κίνησης 

λιμενικών τελών και δικαιωμάτων. 
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35. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.162,00€ για την Παροχή Υπηρεσιών 

ρευματοδότησης – υδροδότησης σκαφών – Θ/Γ – ιστιοφόρων – 

καταγραφή μετρητών νερού – ρεύματος  καθώς και την υποδοχή σκαφών 

που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λιμνιών Βολισσού        

36. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.188,15€ για την παροχή υπηρεσιών για την 

αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων - αγκυροβολίων σε ζώνες 

αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου 

37. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.284,85€ για την παροχή υπηρεσιών για 

ανάπτυξη και λειτουργία τουρ.καταφυγίων- αγκυροβολίων σε ζώνες 

αρμοδιότητας του ΔΛΤ Χίου 

38. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.635,00€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης 

και επισκευής κτιρίων 

39. Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.900,00€ για τις επισκευαστικές εργασίες 

κτιρίου αναμονής επιβατών εξωτερικού 

40. Ψήφιση πίστωσης ποσού 34.649,89€ για τις εργασίες καθαρισμού της 

χερσαίας ζώνης, λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα Χίου και των 

γραφείων του ΔΛΤ Χίου 

41. Ψήφιση πίστωσης ποσού 778,00€ για τις εργασίες απόφραξης και 

συντήρησης των φρεατίων υδροσυλλογής  ομβρίων της χερσαίας ζώνης 

λιμένα Χίου 

42. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.546,80€ για την προμήθεια σιδηρών 

κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΑΛΕ Μεστών 

43. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.937,98€ για την εγκατάσταση αυτόματων pillars 

παροχής νερού και ρεύματος 

44. Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.720,00€ για την αποκατάσταση υποσκαφών 

Λιμενίσκου Εμπορειούς 

45. Ψήφιση πίστωσης ποσού 120.000,00€ για την Ανάπλαση Λιμένα 

Καρδαμύλων (α΄φάση) 

46. Ψήφιση πίστωση ποσού 36.020,00€ για τις εργασίες αντιστήριξης πρανών 

και λοιπές εργασίες ανάπλασης αλιευτικού καταφυγίου Καστέλου 

47. Ψήφιση πίστωση ποσού 23.650,00€ για την αποκατάσταση υποσκαφής 

στην περιοχή «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» 

48. Ψήφιση πίστωση ποσού 88.160,00€ για την ανακατασκευή ράμπας 

πρόσδεσης πλοίων Κεντρικού Λιμένα Χίου 

49. Ψήφιση πίστωση ποσού 55.000,00€ για την εκπόνηση master plan Χίου - 

Ψαρών Οινουσσών - Μεστών- Λιμνιών 

50. Ψήφιση πίστωση ποσού 1.064,00€ για την σύνταξη μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταφυγίου Αγ. Ερμιόνης 

51. Ψήφιση πίστωση ποσού 11.808,00€ για την ανάθεση των εργασιών 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών θαλάσσιου περιβάλλοντος 

52. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για 

την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την παραλαβή καταλοίπων πλοίων. 

53. Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.054,75€ για την παροχή υπηρεσιών 

¨Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κεντρικού Λιμένα Χίου 

54. Ψήφιση πίστωση ποσού 5.258,70€ για τις εργασίες ΥΑΛΕ και αναπληρωτή 

του στα πλαίσια υλοποίησης του ISPS Χίου 

55. Ψήφιση πίστωση ποσού 3.518,30€ για τις εργασίες ΥΑΛΕ και αναπληρωτή 

του στα πλαίσια υλοποίησης του ISPS Μεστών 

56. Ψήφιση πίστωση ποσού 3.500,00€ για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων 

κτιρίων Οινουσσών 
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57. Ψήφιση πίστωση ποσού 3.500,00€ για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων 

κτιρίων Ψαρών 

58. Ψήφιση πίστωση ποσού 15.000,00€ για την συμμετοχή του ΔΛΤ Χίου στην 

προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του ΔΛΤ Χίου 

59. Αίτηση της Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗΣ - Α. ΦΑΛΙΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  για την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου 

έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2016 

60. Αίτηση του ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

61. Αίτηση της ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

62. Αίτηση της ΓΛΥΚΑΣ – ΟΡΓΕΤΤΑΣ Ο.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

63. Αίτηση της ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

64. Αίτηση του ΛΑΠΑΡΔΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

65. Αίτηση της Μ. ΧΑΜΟΥΖΑ – Α. ΤΟΜΑΖΟΥ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

66. Αίτηση της Σ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ – Θ. ΤΑΣΙΟΥΛΗ – Τ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ Ο.Ε.  

για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη 

λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

67. Αίτηση της Π. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ, Θ. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ, Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην 

χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

68. Αίτηση της Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

69. Αίτηση του ΜΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

70. Αίτηση της Δ. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν της 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

71. Αίτηση της ΜΕΛΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ - ΙΟΥΛΙΑΣ  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 
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72. Αίτηση της ΑΜΕΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

73. Αίτηση της ΚΟΥΒΑΣ ΙΣ. – ΣΟΥΛΗ ΑΡ. – ΧΑΜΕΤΗΣ Π. Ο.Ε.  για την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου 

έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2016 

74. Αίτηση της ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

75. Αίτηση της Ε. ΛΙΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

76. Αίτηση της ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Σ. – ΜΟΥΧΑΝΟΣ Ι. Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

77. Αίτηση του ΛΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

78. Αίτηση του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

79. Αίτηση του ΛΕΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

80. Αίτηση της Μ. ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΚΑΙ Π. ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

της καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

81. Αίτηση της ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Β.Ε.Σ.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν της 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

82. Αίτηση του ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

83. Αίτηση της Ι. & Π. ΠΑΠΑΜΟΝΙΩΔΗΣ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

της καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

84. Αίτηση της Κ & Ι  ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΣ – Π. ΜΟΝΗΣ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

της καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

85. Αίτηση της Ζ. ΖΑΝΝΙΚΟΣ – Μ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.  για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

της καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 
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86. Αίτηση του ΒΕΖΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

87. Αίτηση της Κ. ΒΕΖΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν της 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

88. Αίτηση της Π. ΚΙΤΡΙΝΟΣ – Κ. ΣΕΖΕΝΙΑΣ – Γ. ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.  για την 

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου 

έμπροσθεν της καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2016 

89. Αίτηση της ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ ΜΟΝ ΕΠΕ   για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν της 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

90. Αίτηση του ΧΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

91. Αίτηση του ΤΟΜΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

92. Αίτηση της ΚΩΣΤΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗΣ  για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν της καταστήματός της 

για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

93. Αίτηση της ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου για τοποθέτηση 

εμπορευμάτων και έκδοση άδειας στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 

94. Αίτηση της ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

95. Αίτηση της MASTIC BEAUTY ΕΠΕ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της 

για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

96. Αίτηση της ΜΙΣΚΗ ΑΝΝΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της 

για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

97. Αίτηση της ΚΑΡΝΕΡΗ – ΚΛΟΤΙΛΔΗ ΚΛΕΙΟΥΣ για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

98. Αίτηση της ΚΑΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα παραπλεύρως του περιπτέρου της για 

τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

99. Αίτηση της ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

100. Αίτηση της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

101. Αίτηση της ΜΑΝΑΡΑ ΝΙΚΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου παραπλεύρως του περιπτέρου της 

για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 
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102. Αίτηση της ANANDSROOP SINGH για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου παραπλεύρως του 

περιπτέρου του για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

103. Αίτηση της ΑΦΕΣ ΚΑΚΙΤΣΗ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της 

για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

104. Αίτηση του ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Χίου παραπλεύρως του 

περιπτέρου του για τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2016 

105. Αίτηση της της εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΠ για παραχώρηση χρήσης χώρου 

για εγκατάσταση  σωσίβιας λέμβου στη χερσαία ζώνη λιμένα Χίου  για το 

χρονικό διάστημα από 09-04-2016 έως 08-04-2017 

106. Αίτηση της ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΙΓΝΟΥΣΣΑ Α.Ε.   για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Οινουσσών 

έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2016 

107. Αίτηση της ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ   για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Οινουσσών έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

108. Αίτηση της ΜΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Ψαρών έμπροσθεν του καταστήματός 

της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

109. Αίτηση της ΑΡΧΟΝΤΟΥ - ΚΑΖΑ ΜΑΡΟΥΣΩΣ για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Ψαρών έμπροσθεν 

του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 

2016 

110. Αίτηση του ΤΣΙΡΛΗ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

111. Αίτηση του ΔΟΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

112. Αίτηση του ΠΑΠΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

113. Αίτηση της ΜΠΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

114. Αίτηση της ΜΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

115. Αίτηση της ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

116. Αίτηση της Γ. & Ν. ΠΑΣΣΑΣ Ο.Ε. για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

117. Αίτηση της ΜΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 
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118. Αίτηση της ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

119. Αίτηση του ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

120. Αίτηση του ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Λαγκάδας έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

121. Αίτηση της ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την παραχώρηση 

δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Παντουκειούς 

έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

για το έτος 2016 

122. Αίτηση της ΜΑΚΡΑ ΔΑΦΝΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

123. Αίτηση του ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

124. Αίτηση του ΚΙΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

125. Αίτηση του ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

126. Αίτηση της ΘΩΜΑ ΑΝΝΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Καταρράκτη έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

127. Αίτηση του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Βοκαριάς έμπροσθεν του 

καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

128. Αίτηση του ΚΛΟΥΒΑ ΙΩΑΝΝΗ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Βοκαριάς έμπροσθεν του καταστήματός 

του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

129. Αίτηση της ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος 

χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Μεστών έμπροσθεν του 

καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 

 

    

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ 

 

 

 

    ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 


