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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού  Ταµείου 

Χερσονήσου,  έτους 2014» 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  Χερσονήσου 

(Αγίας Παρασκευής & Ν. Νεάρχου 1, Λιµάνι Χερσονήσου), την  Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 

12:00 µ.µ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

1. Ορισµός εκπροσώπου και αντικαταστάτη αυτού  για τη συγκρότηση επιτροπής σύµφωνα µε το Π∆ 23/2000 

(ΦΕΚ Α’  18/2000) 

2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.111,95€ σε βάρος του ΚΑ 80.8114.0005 για την εξόφληση οφειλής ΕΚΟΕΜΝ 2013 

3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 626,58€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 για την πληρωµή της προµήθειας του  

εορταστικού µπουφέ, την ηµέρα των Θεοφανίων στις 06.01.2014 

4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 για την εξόφληση της οφειλής της ενοικίασης 

ηχητικού εξοπλισµού για την ακολουθία των Θεοφανίων στις 06.01.2014, στο Λιµένα Χερσονήσου  

5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.166,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0002 για την αµοιβή του τεχνικού συµβούλου, 

για την υποστήριξη εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων του ∆.Λ.Τ.Χ. 

6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0002  για την πληρωµή των υπηρεσιών 

συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης υγρών πετρελαιοειδών 

7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0003 για την πληρωµή των υπηρεσιών 

συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου (βοθρολύµατα) 

8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.697,38€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.0012 για πληρωµή των υπηρεσιών συντήρησης 

του εξοπλισµού  του Λιµένα Χερσονήσου 

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή δηµοσιεύσεων σε εφηµερίδες έτους 2014 

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την πληρωµή φόρων επί των τόκων καταθέσεων έτους 2014 

11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  για την πληρωµή διάφορων εξόδων τραπέζης έτους 2014 

12. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών και ψήφιση σχετικής  πίστωσης  για την συντήρηση φωτισµού προβλήτα 

λιµενοβραχίονα έτους 2014   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                   

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  03.02.2014 

Αρ. πρωτ. 104 

Βαθµός ασφαλείας : 

Βαθµός προτ/τας :   

Ν.Π.∆.∆. 

 

Ταχ. ∆/νση : Αγίας  Παρασκευής &  Nαυάρχου 

                   Νεάρχου 1, Λιµάνι Χερσονήσου  

Τ.Κ.           : 70014 

ΤΗΛ.          :28970 29202 

FAX.          :28970 29201              

E-mail       : ltherson@otenet.gr                                                                                                                                         

ΠΡΟΣ  :  

Σταυρουλάκη Νικόλαο, Αντιπρόεδρο 

Βουράκη Ιωάννη, Μέλος ∆.Σ.  

Καψή Βασίλειο , Μέλος ∆.Σ. 

Μαστοράκη  Μαρία- Χριστίνα, Μέλος ∆.Σ. 

Καλαϊτζάκη Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ. 

∆ρόσου Ζαχαρένια , Μέλος ∆.Σ. 



 2

13. Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014 

14. ‘Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση σχετικής  πίστωσης για την αµοιβή της εταιρίας ∆ΙΑΣ ΑΕ έτους 2014  

15. ‘Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης  για την συνδροµή στη ∆ΗΜΟΣ ΝΕΤ  έτους 2014  

16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την ανανέωση συµβολαίου υποστήριξης  και άδειας 

χρήσης του προγράµµατος STAFF έτους 2014  

17. Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προµήθεια 

τοπικών διανοµέων ύδρευσης – ηλεκτροδότησης (πίλλαρς) έτους 2014 

18. Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την εκπόνηση 

βυθοµετρικής αποτύπωσης – ψηφιοποίησης βυθού  

19. Έγκριση διενέργειας, καθορισµού τρόπου διενέργειας και ψήφιση σχετικής πίστωσης για τις υπηρεσίες 

αδειοδότησης υδατοδροµίου Λιµένα Χερσονήσου 

20. Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου οφειλετών έτους 2013 για οφειλές οι οποίες αφορούν σε ποσά αποζηµίωσης 

αυθαίρετης χρήσης, χώρων χερσαίας ζώνης Λιµένα Χερσονήσου 

21.  Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου οφειλετών έτους 2013 για οφειλές οι οποίες αφορούν σε λιµενικά τέλη 

επιβατών 

22. Εξέταση της υπ’ αριθµό πρωτ. 88/30.01.2014 αίτησης των καταστηµαταρχών της χερσαίας λιµενικής ζώνης 

Χερσονήσου 

    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    

    

                                                                                    ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

    

    


