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ΠΡΟΣ:    

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

          ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση 

Κύριοι, 

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 25/01/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00 π.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για το παρακάτω θέμα: 

1. Ορισμός επιτροπών 

2. Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ για το έργο «Υποδομή Ηλεκτροφωτισμού Αλιευτικού Καταφυγίου 

Δασκαλόπετρας» 

3. Ανάκληση των αποφάσεων ΔΣ σχετικά με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΛΤ και 

Δήμου Ψαρών για την προμήθεια πλωτών προβλητών και τρέιλερ για ανέλκυση σκαφών  

4. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση πίλλαρς παροχής 

ρεύματος & νερού στους λιμένες Νομού Χίου» 

5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αφαίρεση λάσπης από τον 

Κεντρικό Λιμένα Χίου»   

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Άμεση αποκατάσταση 

υποσκαφής στην περιοχή Μπούρτζι»   

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών 

βαθών αλιευτικών καταφυγίων αρμοδιότητας ΔΛΤ Χίου»   

8. Ορισμός νομικού για παροχή γνωμάτευσης σχετικά με τους τρόπους είσπραξης λιμενικών 

τελών 

9. Εντολή για δειγματοληπτικό έλεγχο – διασταύρωση των στοιχείων που κατατέθηκαν 

στην υπηρεσία μας από τα ταξιδιωτικό πρακτορείο ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΠΕ κατά το 

έτος 2015   

10. Βεβαίωση οφειλών 2016 από τη χρήση χώρων σε χερσαίες ζώνες του Νομού 

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την πλειοδοτική, φανερή και προφορική 

δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου των Παλαιών Ναυτώνων (πρώην 

«Μπούρτζι») 

12. Συζήτηση επί αιτήσεως Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένων Μεστών και Βολισσού 

«Ο Ταξιάρχης» για παραχώρηση χρήσης χώρου στον Λιμένα Μεστών. 

13. Ανάθεση εκπόνησης τεχνικής περιγραφής της μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση 

κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου», σύμφωνα με την αριθμ. 01/2017 απόφαση του 

ΔΣ του ΔΛΤ Χίου  

14. Ψηφίσεις πιστώσεων έτους 2016 όπως συνεχίζονται στο έτος 2017 

 

Ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ Γ. ΜΙΧΑΗΛ 
 


