
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1η 
 Σελίδα 1 
 

               
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
 
 

 
 

Δ/νση: Φηρά, Θήρας Τ. Κ. : 84700 
Πληροφορίες : Αργυρός Αντώνιος. 
Τηλ.: 2286028362 

Φαξ : 2286025878 
e-mail: dltthiras@gmail.com 

ω 

 

  
 Θήρα, 01/02/2019 

                                            
Αριη.  Πρωτ:  133 

Προ 
 

ΠΡΟΣ : 1. κ. Πιτσικάλη Μαρκέλα τακτικό 

μέλος  και την αναπληρώτρια αυτής κα 
Μπελλώνια – Μενδρινού Ρούλα. 

2. κ. Δεναξάς Χρυσόστομος τακτικό μέλος 
και τον αναπληρωτή αυτού κ.Πελεκάνο 
Πέτρο. 

3. κ. Κυριαζή Γεώργιο τακτικό μέλος και 
τον αναπληρωτή αυτού κ. Τζούρο 
Ελευθέριο. 

4. κ. Σιγάλα Αντώνιο τακτικό μέλος και 
τον αναπληρωτή αυτού κ. Χάλαρη 

Αντώνιο. 
5. κ. Δρόσο Ζήση τακτικό μέλος  και την 
αναπληρώτρια αυτού κα Δρόσου Ειρήνη. 

6. κ. Λιμενάρχη Θήρας. 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2019 
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ. 

  
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 7η 

του μήνα Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε 

τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 

(πρώην Κοινότητα Θήρας)  για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω 

θεμάτων: 

 

1. Παραλαβή μελέτης «Πύλη Διαφυγής Βλυχάδας». 

2. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του ν.2881/01. «Ρύθμιση θεμάτων 

ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις.» 

3. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών. 

4. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών. 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων 

και την διάθεση με απόφαση προέδρου των αντίστοιχων πιστώσεων κατά 

το μέρος που αφορούν στην δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 

2019, σύμφωνα με την παρ. Β του εγγράφου 2/86708/0026/28-11-

2017 του ΥΠΟΙΚ. 
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6. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν 

ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση με 

απόφαση προέδρου των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την 

παρ. Β του εγγράφου 2/86708/0026/28-11-2017 του ΥΠΟΙΚ.  

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού 

χαρακτήρα και την διάθεση με απόφαση προέδρου των αντίστοιχων 

πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών 

οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του 

άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 

80/2016 και του εγγράφου 2/86708/0026/28-11-2017 του ΥΠΟΙΚ. 

8. Έγκριση πρωτοκόλλων ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2018. 

9. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου αιτήσεων για παραχώρηση χώρου 

πρόσδεσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στο αλιευτικό καταφύγιο 

Βλυχάδας. 

10. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής εξέτασης των αιτημάτων 

παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίων χώρων και ορισμός 

μελών για το 2019. 

11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε πελάτη του Α/κ 

Βλυχάδας. 

12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία ΤΑΓΙΑ 

ΝΕΠΑ. 

13. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τέλη αποβλήτων. 

14. Προέγκριση εξόδων μετακίνησης προέδρου για τη συμμετοχή του στη 

γενική συνέλευση της ΕΛΙΜΕ. 

15. Αίτημα λύσης σύμβασης. 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας 

 
 

Ευδαίμων Ιωάννης 
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