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                ΠΡΟΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη. 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης ΝΠΠ   λαμβανομένων  υπόψη  και  

των  οριζόμενων  στην   ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/01.04.2022 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 

τεύχος Β’) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιγράφονται οι  διαδικασίες  

σύγκλησης  των  συλλογικών  οργάνων  για  την  προστασία  και αποφυγή διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, όπως συμμετέχετε  στην 5η  Συνεδρίαση η οποία θα 

πραγματοποιηθεί (με τηλεδιάσκεψη) στις 18 Απριλίου , ημέρα Δευτέρα  και ώρα   10:00   

π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.Έγκριση του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026. 

 

2.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Αργοστολίου". 

 

3.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Ληξουρίου". 

 

4.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Φισκάρδου". 

 

 5.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Σάμης". 

 

 6.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Πόρου". 

 

7.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Πεσάδας". 

 

8.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Επισκευή - Συντήρηση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού λιμένος Ιθάκης". 

 

 9.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Αργοστολίου". 

 

10.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Ληξουρίου". 

 



11.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Φισκάρδου". 

 

12. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Σάμης". 

 

13. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Πόρου". 

 

14. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Πεσσάδας". 

 

15. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών " Καθαριότητα λιμένος και λιμενικών 

εγκαταστάσεων Ιθάκης". 

 

16.Εισήγηση Τ.Υ περί έγκρισης 2
ης

 παράτασης εργασιών για το έργο: Πλακόστρωση 

παραλιακών πεζοδρομίων λιμένος Βαθέως Ιθάκης. 

 

17.Εισήγηση Τ.Υ για έγκριση μελέτης-παραλαβή αντικειμένου σύμβασης: Υπηρεσίες 

μελετητή λιμένα Πόρου 

 

18.1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

19.Ορισμός  της Ταμία  του ΔΛΤΚ-Ι για κλείσιμο  αδρανών λογαριασμών ΔΛΤΚ-Ι και 

διευθέτηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται. 
 

20.Παραχώρηση χρήσης κτιριακού χώρου προς στέγαση Λ/Φ Πίσω Αετού Ιθάκης. 

 

21.Καθορισμός χώρου αφετηρίας-σημείων στάσεων και ειδικής διαδρομής ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου Δ.Χ αστικής περιήγησης πόλεων . 

 

22.Ορισμός υπευθύνου για την χωροθέτηση των σκαφών στο Αλιευτικό Καταφύγιο Σάμης. 

 

23.Χωροθέτηση επαγγελματικών σκαφών στο λιμάνι Αργοστολίου .  

 

24.Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διακήρυξης για διενέργεια πλειοδοτικής 

δημοπρασίας στο Φισκάρδο. 

 

25.Εισήγηση Τ.Υ για αποδοχή και έγκριση μελέτης παραλαβής αντικειμένου σύμβασης: 

Μελέτη αποκατάστασης κρηπιδωμάτων περιοχής Κυανής Ακτής.  

 

26.Αιτήσεις παραχώρησης χρήσης λιμενικού χώρου καταστηματαρχών σε περιοχές 

αρμοδιότητας ΔΛΤΚ-Ι και εξέταση λοιπών αιτημάτων. 

 

27.Αίτημα LEVANTE FERRIES για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που έχει 

καταβληθεί για τις προσδέσεις των πλοίων της Εταιρείας τους για  δρομολόγια  άγονης 

γραμμής Πάτρα-Σάμη-Ιθάκη, σύμφωνα με την από 04/01/2020, 3113.9-1/106/2021 

Απόφαση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΥΝ.ΝΠ.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δήμος Αργοστολίου 

Δήμος Ληξουρίου 

Δήμος Σάμης 

Δήμος Ιθάκης 
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