
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα, 4/3/2022 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ                        Αριθµ. Πρωτ.: 385 

  

 ΠΡΟΣ:  Ως Π.∆. 
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Συνεδρίασης ∆.Σ.  

του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος 
 
 Σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, σύµφωνα µε το αρ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
55Α) και την αριθµ. 77233/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο Υπουργείου 
Εσωτερικών, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 9

η
 Μαρτίου 2022 ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 10:00, µε θέµατα: 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  
1. Ανάκληση της αριθµ. 82/2021 απόφασης ∆.Λ.Τ.Λ. περί παραχώρησης χρήσης χώρου ΧΖΛ 

Λευκάδας για λειτουργία περιπτέρου. 
2. Καθορισµός θέσης πρόσδεσης Ε/Γ-∆/Ρ πλοίων στον λιµένα Λευκάδας. 
3. Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας του ∆.Λ.Τ.Λ. εποχιακής χρήσης έως έξι µηνών εντός 

θαλάσσιας ζώνης λιµένα Νυδριού µε σκοπό την πρόσδεση σκαφών. 
4. Τροποποίηση της αριθµ. 14/2022 απόφασης ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. για την πρόσληψη 

προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, αµειβόµενου από 
την καταβολή αντιτίµου, για την είσπραξη τελών ελλιµενισµού έτους 2022. 

5. Έγκριση της µελέτης «Μελέτη φωτισµού και κατασκευής δικτύων νερού-ρεύµατος για πίλαρ 
σκαφών στα λιµάνια Συβότων και Μεγανησίου». 

6. Αίτηση «ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης χώρου ΧΖΛ Νυδριού για 
εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής βάσει του Γ.Κ.Λ. 20. 

7. Αίτηση Τσάκαλου ∆ηµήτριου για παραχώρηση χρήσης χώρου ΧΖΛ Νυδριού για εκµίσθωση 
θαλασσίων µέσων αναψυχής βάσει του Γ.Κ.Λ. 20. 

8. Αίτηση «ΕΥΜΑΙΟΣ Ε.Π.Ε.» για παραχώρηση χώρου θαλάσσιας ζώνης λιµένα Συβότων για 
την έκδοση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης. 

9. Αίτηση Γράψα Θεοφάνη για παραχώρηση χώρου θαλάσσιας ζώνης λιµένα Συβότων για την 
έκδοση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης. 

10. Αίτηση «ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για παραχώρηση χώρου θαλάσσιας ζώνης 
λιµένα Συβότων για την έκδοση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης. 

11. Αίτηση Πούλα Σπύρου για παραχώρηση χώρου θαλάσσιας ζώνης λιµένα Νικιάνας για την 
έκδοση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης. 

12. Αίτηση Καββαδά ∆ηµήτριου για παραχώρηση χώρου θαλάσσιας ζώνης λιµένα Βλυχού για 
την έκδοση άδειας τοποθέτησης πλωτής εξέδρας εποχιακής χρήσης. 

13. Παραχώρηση χρήσης χώρων ΧΖΛ Λευκάδας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
14. Αποδοχή πιστώσεων Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκτίµησης ακινήτου της αριθµ. 463/7-4-2021 διακήρυξης 

µειοδοτικού διαγωνισµού. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 

Τακτικά Μέλη ∆.Σ. 
1. Γαζής Νικόλαος 
2. Βικέντιος Νικόλαος 
3. Σολδάτος Γεώργιος 
4. Χαλικιάς Ευάγγελος 
5. Καββαδάς Κωνσταντίνος 
6. Πολίτη Ακριβούλα 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 



7. Κονιδάρης Αθανάσιος 
8. Ρούσσου Ελευθερία 
 
Κοινοποίηση 
1. ∆ήµος Λευκάδας 
2. ∆ήµος Μεγανησίου 
 


