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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                     
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ                                                            Πάημορ, 20 Ηανοςαπίος 2023 

      ΓΖΜΟ ΠΑΣΜΟΤ                                                                   Απιθμ. ππυη: 106 

ΓΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟ 

    ΤΑΜΔΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 

                                          

 

Απόθαζη ςπ’ απιθμ. 8 

 

Θέμα: Βεβαίωζη οθειλήρ ποζού 38,63€ ζε βάπορ ηηρ «ΦΛΙΠ ΔΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΤΑΙΡΔΙΑ» 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού Λιμενικού Ταμείος  Πάημος 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. – Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/2010. 

2. – Σο άπθπο 5 ηος Κανονιζμού για ηη διοίκηζη, διασείπιζη και λειηοςπγία ηος Γημοηικού 

Λιμενικού Σαμείος Πάημος (ΓΖ.ΛΗ.ΣΑ.Π.) με θέμα: «Απμοδιόηηηερ ηος Πποέδπος». 

3. – Σο άπθπο 4 ηος Β.Γ. 17-5/15-06-1959. 

4. – Σο άπθπο 6 ηος Ν. 2399/1996 (ΦΔΚ 90
 
Α΄/27-05-1996), όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει. 

5. –  Σο άπθπο 20 ηος Ν. 3622/2007 (ΦΔΚ 281 Α΄/20-12-2007). 

6. – Σο ςπ’ απιθμ. 1774/18-10-2021 έγγπαθο ηος ΓΖ.ΛΗ.ΣΑ.Π., με θέμα: «Γιεςθέηηζη οθειλών 

ππορ ηην Τπηπεζία μαρ». 

7. – Σο ςπ’ απιθμ. 350/16-03-2022 έγγπαθο ηος ΓΖ.ΛΗ.ΣΑ.Π., με θέμα: «Γιεςθέηηζη οθειλών ππορ 

ηην Τπηπεζία μαρ». 

1. – Σην ςπ’ απιθμ. 57/2022 Απόθαζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηος ΓΖ.ΛΗ.ΣΑ.Π., με θέμα: 

«Λήτη αναγκαζηικών μέηπυν είζππαξηρ καηά ακηοπλοφκήρ εηαιπείαρ λόγυ μη απόδοζηρ ηελών επί 

ειζιηηπίυν επιβαηών και ελλιμενιζμού ζκάθοςρ ιδιοκηηζίαρ ηηρ». 

2. – Σο ςπ’ απιθμ. 1129/12-07-2022 έγγπαθο ηος ΓΖ.ΛΗ.ΣΑ.Π., με θέμα: «Αποζηολή ηηρ ςπ’ 

απιθμ. 57/2022 Απόθαζηρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ». 

3. – Σιρ μηνιαίερ καηαζηάζειρ απόδοζηρ λιμενικών ηελών επιβαηών και οσημάηυν επί εκδιδομένυν 

ειζιηηπίυν, πος έσει αποζηείλει ζηην Τπηπεζία μαρ η ανυηέπυ ναςηιλιακή εηαιπεία και αθοπούν 

ηο διάζηημα από 01-07-2021 έυρ 31-10-2021.          

4. – Σην ςπ’ απιθ. 100/20-01-2023 Έκθεζη Δλέγσος, ζύμθυνα με ηην οποία πποέκςτε όηι η 

«ΦΛΗΠ ΔΝΑ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» οθείλει ηο ποζό ηυν ηπιάνηα οκηώ εςπώ και εξήνηα ηπιών 

λεπηών (38,63€), πος αθοπά ηέλη επιβαηών και οσημάηυν επί εκδιδομένυν ειζιηηπίυν ηος Δ/Γ-Γ/Ρ 

«ΕΔΦΤΡΟ» ζηο λιμένα Απκιών, για ηο σπονικό διάζηημα από ηον Ηανοςάπιο 2022 έυρ και ηον 

Αύγοςζηο 2022 . 

ΑΔΑ: 9ΥΙ8ΟΡΗΜ-ΖΝΕ
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Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Βεβαιώνει ζε βάπορ ηηρ «ΦΛΗΠ ΔΝΑ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», Γ/νζη: Καμαπιώηιζζα, αμοθπάκη, 

Σ.Κ.: 680002,  A.Φ.Μ.: 997332146, Γ.Ο.Τ.: Αλεξανδπούποληρ, ηο ποζό ηυν ηπιάνηα οκηώ εςπώ 

και εξήνηα ηπιών λεπηών (38,63€), πος αθοπά ηέλη επιβαηών και οσημάηυν επί εκδιδομένυν 

ειζιηηπίυν ηος Δ/Γ-Γ/Ρ «ΕΔΦΤΡΟ» (Ν. Αλεξανδπούποληρ 8) ζηο λιμένα Απκιών, για ηο σπονικό 

διάζηημα από ηον Ηανοςάπιο 2022 έυρ και ηον Αύγοςζηο 2022. 

. 

 

 

                                                                                                                         Ο Ππόεδπορ 

                                

                            

 
                               

                                                                                                                 Γαμπιέπηρ Ανηώνιορ                                                          

ΑΔΑ: 9ΥΙ8ΟΡΗΜ-ΖΝΕ
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