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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.      
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, την 11
η
 

Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
 

1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την εκποίηση ναυαγίου και επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου Ρ/Κ ΜΙΜΗΣ Π & την 
απομάκρυνση εκτός λιμένος Καλαμάτας. 

2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την διενέργεια επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού  
εκμίσθωσης χερσαίου χώρου για χρήση χώρου στάθμευσης. 

3. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του λογαριασμού (χρηματοδότησης ΠΔΕ) για το έργο 
εφαρμογής κώδικα ISPS στο λιμάνι της Καλαμάτας. 

4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
΄΄Διαμόρφωση λιμενικού πάρκου’’ του Λιμενικού Ταμείου. 

5. Διάθεση πίστωσης για απόδοση κρατήσεων υπέρ ταμείων (ΝΑΤ, ΜΤΝ) από λιμενικά τέλη Φ/Γ 
ΑΜΑDA. 

6. Λήψη απόφασης – διάθεση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου Λιμ. Ταμείου σε σεμινάριο 
«εσωτερικοί επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008)» (πιστοποίηση 
διαδικασίας χύδην φορτίων).   

7. Λήψη απόφασης – διάθεση πίστωσης για συμμετοχή Προέδρου και υπαλλήλου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, σε ημερίδα του Γ.Γ. του ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ. 

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σταθόπουλου Ιωάννη για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΞΕ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας Γ.ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ- Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. για 
παραχώρηση χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΕΥΑΓ. ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση 
χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση 
χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΑΝΕΛΛΕΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση 
χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΚΑΟΥΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χερσαίου χώρου, 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΤΙΣΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και παιδικών παιγνιδιών. 

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας Ι. ΜΟΡΑΛΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παραχώρηση χερσαίου 
χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΛΙΑΚΑΚΗΣ Α.Ξ.Ε. για παραχώρηση 
χερσαίου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΧΟΥΝΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση ψυγείων. 

22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΜΑΝΑ ΚΙΚΙΛΙΑΣ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση ψυγείων. 

23. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, 
για τοποθέτηση ψυγείων και ενός παιγνιδιού. 

24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΝΤΑΝΤΑΒΑΣΙΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ για παραχώρηση χερσαίου χώρου, για 
τοποθέτηση ψυγείων. 

25. Διάθεση πίστωσης για δαπάνη εκτύπωσης φωτοαντιγράφων τοπογραφικών χερσαίας ζώνης 
λιμένα Καλαμάτας. 



26. Διάθεση πίστωσης για δαπάνη ελέγχου - αυτοκινήτων Λιμ. Ταμείου (ΚΤΕΟ).  
27. Διάθεση πίστωσης για δαπάνη επισκευής αυτοκινήτου SEAT TERRA Λιμενικού Ταμείου. 
28. Διάθεση πίστωσης για δαπάνες μεταφοράς σιδηροσωλήνων από το λιμάνι στην αποθήκη του 

Λιμενικού Ταμείου. 
29. Διάθεση πίστωσης για δαπάνες απάντλησης υδάτων από σκάφη. 
30. Διάθεση πίστωσης για δαπάνες νομικού για σύνταξη διαταγής πληρωμής στο Ειρηνοδικείο 

Καλαμάτας, κατά της εταιρείας ORIANA MANAGEMENT S.A. (M/V AMADA).  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος για συζήτηση, μπορείτε να απευθύνεσθε  στην 
Υπηρεσία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κωλύεσθε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση, 
παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας. 

 
 

Πίνακας διανομής: 
1. κ. Καμβυσίδη Ιωάννη    
2. κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη                                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. κα Ψηλάκη Σταυρούλα 
4. κ. Θωμόπουλο Δημήτριο 
5.   κ. Καρακύκλα Χαράλαμπο 
6.   κ. Μπρεδήμα Θεόδωρο 
7.   κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο                                                                             ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       
8.   κ. Λιμενάρχη Καλαμάτας 


