
1 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 
 

  Χίος  23/09/2016 
                                        Αριθ. Πρωτ. 2410 

  

Διεύθυνση 

 

Τηλέφωνο 

F.A.X 

:Nεωρίων  821 00  

ΧΙΟΣ 

:2271023237 

:2271040344 

 

ΠΡΟΣ:   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου   

                του Δ.Λ.Τ. Χίου 

  
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 30/09/2016 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για τα παρακάτω 

θέματα: 
 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Εργασίες αποκατάστασης στους φεγγίτες του τελωνείου 

Χίου” 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση σιδηροϊστών 
στην προβλήτα Καρδαμύλων” 

4. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.598,80€ για την παροχή 
υπηρεσιών ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ στο λιμένα Μεστών 

5. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.805,00€ για το έργο «Καθαρισμός 

εκβολών χειμάρρων σε ζώνες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 
έτους 2016» 

6. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.900,00€ για το έργο «Προμήθεια 
τυποποιημένων διαχωριστικών και λοιπών υλικών για εσωτερικές διαρρυθμίσεις των 
γραφείων του Δ.Λ.Τ. Χίου» 

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή ράμπας 
πρόσδεσης πλοίων κεντρικού Λιμένα Χίου” 

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Άμεση αποκατάσταση 
υποσκαφής στην περιοχή Μπούρτζι” 

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Ενοποίηση ηλεκτρικών 

δικτύων στην οδό Νεωρίων”  
10.Ορισμός εκπροσώπου για τη Διοικητική παραλαβή των έργων: 

 “Επέκταση παραλιακού δρόμου κοινότητας Λαγκάδας για κατασκευή 
πεζόδρομου”   

 “Αποπεράτωση επέκτασης παραλιακού δρόμου κοινότητας Λαγκάδας για 
κατασκευή πεζόδρομου” 

11.Ορισμός επιτροπών 

12.Αίτηση της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. για την τροποποίηση της 
αριθ. 111/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου 

13.Αίτηση της ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ για την τροποποίηση της αριθ. 123/2016 
απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου ως προς τα τετραγωνικά μέτρα της παραχώρησης 

14.Αίτηση της εταιρείας ENERGEIA IKE για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου 

στη χερσαία ζώνη λιμένα Μεστών 
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15.Αίτηση του PIROLI GIOVALIN για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην 
χερσαία ζώνη λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016 
16.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τις εργασίες απεντόμωσης των γραφείων του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου και του κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου 
17.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των φυτών 

του κεντρικού λιμένα Χίου  

18.Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
19.Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια παγκακίων 

20.Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.000,00€ και έγκριση εκτέλεσης των εργασιών 
«Ηλεκτρονική διαχείριση κεντρικού λιμένα Χίου» 

21.Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ και έγκριση εκτέλεσης των εργασιών «Αποτύπωση 

ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ. Χίου» 
22. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και έγκριση εκτέλεσης των εργασιών 

«Βυθομέτρηση λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Χίου» 
23.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την προμήθεια σπόρων φυτών – δενδρυλλίων 

χρήσεως κεντρικού λιμένα Χίου 

24.Ψήφιση πίστωσης ποσού 43.904,00€ έγκριση εκτέλεσης και διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τον «Καθαρισμό των γραφείων, της 

χερσαίας ζώνης και της λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα Χίου για χρονική διάρκεια 
12 μηνών» 

25.Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.178,00€ για την τροποποίηση της ΑΑΛΕ του κεντρικού 
λιμένα Χίου 

26.Ψήφιση πίστωσης ποσού 595,52€ για εξόφληση προμηθειών επί εισιτηρίων επιβατών 

και οχημάτων την χρονική περίοδο από 01/01/2016 έως 31/08/2016της εταιρείας 
ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Ν.Ε. 

27.Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων 
28.Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ 
29.Διαγραφή οφειλής ΤΟΜΑΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από βεβαιωτικό κατάλογο της 

υπηρεσίας 
 

  
 

    

 
 

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 
 

 
 
 

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ 
 


