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Πρόσκληση συμμετοχής σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας 
 
 
    Καλείσθε να συμμετάσχετε στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 
του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) μέσω 
τηλεφώνου την 11-5-2020, ημέρα Δευτέρα  με ώρα έναρξης την 19:00 μ.μ., για τη συζήτηση 
και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 
 

1.-Β΄ Αναμόρφωση  προυπ/σμού οικον.έτους   2020 του  Δημ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας . 

2.- Έγκριση αναγκαιότητας  πρόσληψης ενός (1)  ναυαγοσώστη για την ναυαγοσωστική κά- 
λυψη της πολυσύχναστης παραλίας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ για το οικον.έτος 2020. 
3.- Έγκριση  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορισμένου χρόνου (τετρά- 
μηνης σύμβασης) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για το 
Δημ.Λιμενικό Ταμείο Πάργας. 
4.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην  Κάτσιος 
Δημήτριος και Σία Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήμα- 
τός της. 
5.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Λιάκρη Ηλί- 
α,του Βασιλείου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων   έμπροσθεν του καταστήματός του. 
6.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Γεώργιος 
Δήμας και Σία Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 
7.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζώτου Αν- 
δρομάχη,του Αθανασίου. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήμα- 
τός της. 
8.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Αφοί Σπ. 
Ζούλα Ο.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της . 
9.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Γεωργίου 
Αικατερίνη,του Γεωργίου για τοποθέτηση πινακίδων έμπροσθεν του καταστήματός της. 
10.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Κόντου Γα- 
ρυφαλιά,του Νικολάου. για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της . 
11.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζυγούρη 
Α.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της «ΣΥΜΠΟΣΙΟ». 



12.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Ζυγούρη 
Α.Ε. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της «ΣUGAR». 
13.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Mπάκουλη 
Μιχαήλ,του Ευαγγέλου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
14.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Mπούα Δη- 
μήτριο ,του Αθανασίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 
15.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Έξαρχο 
Γεώργιο,του Ανδρέα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
16.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Σπανό Γεώ- 
ργιο,του Ιωάννη για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός του. 
17.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Καρδάνη 
Χρήστο,του Θεοδώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
18.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Π.Ρίζος Ο.Ε. 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 
19.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στoν Ανδρέου 
Χρήστο,του Σπυρίδωνος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
20.-Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Φιλοσόφου 
Ελένη,του Μιχαήλ  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός της. 
21.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στην Δονάτος 
Παππάς  Ο.Ε.  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός  της. 
22.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Καρατζά 
Σταύρο,τουΓρηγορίου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
23.- Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Πάργας για το έτος 2020 στον Καρδάνη 
Στέφανο,του Νικολάου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του καταστήματός 
του. 
 
 
                                   Ο  Πρόεδρος του Δημ.Λιμενικού Ταμείου Πάργας 
 
 
 
                                                                   Νήρας Ιωάννης 
 

 
 
 
 

 


