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Παρακαλούμε  όπως  προσέλθετε  στην   Συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  του  Δημοτικού  Λιμενικού
Ταμείου Σκάλας Ωρωπού,  που θα γίνει την 28η Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 17:30, στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, Παραλία Νέων Παλατίων,
για συνεδρίαση   και λήψη  απόφασης, για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : «Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 2/2015 απόφασής του Διοικητικού Συμβουλίου,
έγκριση  της  δαπάνης,  διάθεση  της  πίστωσης  και  απευθείας  ανάθεση  σε  ορκωτούς
λογιστές του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της απογραφής  του Ισολογισμού
χρήσης 2012, Ισολογισμού χρήσης 2013  και του Ισολογισμού χρήσης 2014 »

ΘΕΜΑ 2ο : «Ορισμός επιτροπής για την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων,  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων,  καθώς  και  των  διαθέσιμων  χρηματικών
μέσων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν
74445/10 απόφαση του υπουργού εσωτερικών και του Π.Δ. 315/99, όπως αυτό ισχύει»

ΘΕΜΑ 3ο :  «Έγκριση  της  μεταφοράς  της  παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος  με  αριθμό
703243252-01 από τον Ναυτικό Όμιλο Αγίων Αποστόλων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
και χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την διενέργεια  των προβλεπόμενων
ενεργειών» 

ΘΕΜΑ 4ο : «Παραχώρηση λυόμενου οικίσκου  στον Δήμο Ωρωπού» 

ΘΕΜΑ  5ο :  «Απομάκρυνση  φράκτη,  επανατοποθέτηση  κώνων  οριοθέτησης  και
μετακίνηση μπάρας για λόγους ασφαλείας στο λιμάνι Αγίων Αποστόλων Καλάμου» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ

ΩΡΩΠΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Ν. Παλατίων
ΩΡΩΠΟΣ
Τ. Κ.  190 15

Τηλέφωνα: 2295-0-34212

Telefax:       2295-0-34212

 

                                      
    

                                 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 547

                                   Ωρωπός :   24/09/2015

                          ΠΡΟΣ:    Τα Μέλη του  Δ.Σ.

                                    
   

               

 



ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαμόρφωση των τεχνικών
προδιαγραφών για την ανάθεση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης
2012 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από λογιστή Α' τάξης»

ΘΕΜΑ  7ο :  «Λήψη  απόφασης  για  απαραίτητες  ενέργειες  χωροθέτησης  λιμένων
αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού»

ΘΕΜΑ  8ο :  «Λήψη  απόφασης  για  την  έγκριση  της  δαπάνης  και  την  διάθεση  της
πίστωσης για την πληρωμή προστίμων προς την Δ.Ο.Υ. και το Ι.Κ.Α.»

ΘΕΜΑ  9ο :  «Λήψη  απόφασης  για  την  υποβολή  αίτησης  προς  την  Δ.Ε.Η.  για  την
υπαγωγή  του  Δ.Λ.Τ.  Σκάλας  Ωρωπού  σε  ρύθμιση  των  οφειλών  του  και  χορήγηση
εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την διενέργεια των προβλεπόμενων ενεργειών»

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε
έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.  

Επίσης  θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  μπορείτε  αν  θέλετε  να  παραλάβετε  τις
εισηγήσεις των  θεμάτων  σε φωτοτυπία από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Σκάλας Ωρωπού, Παραλία Νέων Παλατίων Ωρωπός.
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