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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.   
    

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, την 23
η
 

Μαϊου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω   
θέματα: 

 

 
1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού 

εκμίσθωσης ενός ακινήτου , ισόγειο  κατάστημα ιδιοκτησίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου. 

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

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την διενέργεια φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
εκμίσθωσης χερσαίου χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ - ΠΑΡΚ. 

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κέντρου Χρήστου για παραχώρηση χερσαίου χώρου 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε πρόχειρες κατασκευές για το 2014. 

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κατελάνου Κων/νου για τοποθέτηση διαχωριστικών σε 
παραχωρούμενο χώρο στην προκυμαία λιμένα Καλαμάτας. 

6. Κλήρωση για την επιλογή θέσεων ψησίματος και πώλησης καλαμποκιού για την θερινή 
περίοδο του 2014. 

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Κατσίγιαννη Χαράλαμπου, για παραχώρηση χερσαίου 
χώρου στην προκυμαία λιμένα Καλαμάτας, για προώθηση του κινητού τηλεφώνου 
SAMSUNG SS. 

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μπακέα Ελένης για παραχώρηση χερσαίου χώρου στον 
προλιμένα Καλαμάτας για δημιουργία χώρου αθλοπαιδειών (γήπεδο ποδοσφαίρου). 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων ενδιαφερομένων για μίσθωση καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κτίριο του Λιμενικού Ταμείου. 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του Κέντρου Νέων Καλαμάτας για 
παραχώρηση χερσαίων χώρων για προφεστιβαλικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 8

ου
 

Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας. 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Στυλιανόπουλου για παραχώρηση 

θέσης πρόσδεσης σκάφους του και απαλλαγή του από την πληρωμή των λιμενικών 
τελών έτους 2013. 

12. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια λαμπτήρων. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων 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 


