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ΠΡΟΣ   

 

                                                                                             Διοικητικό Συμβούλιο 

 

ΘΕΜΑ : ΄΄  Πρόσκληση σε συνεδρίαση  ΄΄. 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (10η συνεδρίαση) στο Γραφείο 

Δημάρχου στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι, στις 28 Ιουλίου  2020, ημέρα  Τρίτη και 

ώρα   10:30 π.μ  

Τα Μέλη της Ιθάκης  δύναται  να  συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη  μέσω e-presence. 

 

Η ανωτέρω συνεδρίαση αφορά στα παρακάτω θέματα: 

 

1)Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού για την προμήθεια πλωτής προβλήτας από σκυρόδεμα  

στον Πόρο. 

2)Παραλαβή ολοκληρωμένης μελέτης ΄΄Σχεδιασμού Ξύλινων Περγκολών παραλιακής οδού 

στο Βαθύ Ιθάκης. 

3)Ορισμός μέλους του Φορέα μας στην Επιτροπή παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο 

΄΄ Αποκατάσταση προβλήτας Βαθύ Ιθάκης΄΄. 

4)Αιτήματα παραχωρήσεων χώρων καταστηματαρχών Σάμης 

5) Αίτηση Marcu Leonat για παραχώρηση χρήσης χώρου  έμπροσθεν καταστήματος 

΄΄ Καφενείο΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 31,50τ.μ-τραπεζοκαθίσματα 

6)Αίτηση Marcu Leonat για παραχώρηση χρήσης χώρου για έμπροσθεν καταστήματος΄΄ 

COMPAS΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 47,20τ.μ-τραπεζοκαθίσματα 



7)Αίτηση Λουκά Νικόλαου για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν  AVALON και δεξιά 

από  το κατάστημα του : AMΠEΛAKI  στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως  

26,33  τ.μ-τραπεζοκαθίσματα 

8)Αίτηση Δανελάτου Αντώνιου για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν  AVALON και 

αριστερά από το κατάστημα του : ΠΑΤΡΙΚΟ  στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου 

εκτάσεως  26,33  τ.μ-τραπεζοκαθίσματα. 

9)Αίτηση Μποσώνη Φίλιππου για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν Ανθοπωλείου 

του΄΄ BOSONIS΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 33,00τ.μ-σταντ με φυτά  

10)Αίτηση Κληρονόμου Κωνσταντίνου για παραχώρηση χρήσης χώρου  έμπροσθεν 

καταστήματος΄΄ΑΜΜΟΣ΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 40,85τ.μ-

τραπεζοκαθίσματα 

11)Αίτηση ΚΕFΑΛΟΝΙΑ GRAND BOUTIQUE HOTEL  για παραχώρηση χρήσης χώρου για 

έμπροσθεν  και  δεξιά  ( Εργατικό Κέντρο) από την  Επιχείρηση  : ΚΕFΑΛΟΝΙΑ GRAND 

BOUTIQUE HOTEL   χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου -τραπεζοκαθίσματα 

12)Αίτηση Στραβολαίμη Βαλεντίνας για παραχώρηση χρήσης 2 τ.μ στην παραλία 

Αργοστολίου (από Ristretto έως De Bosset )για πώληση χειροτεχνιών και είδη δώρων ιδίας 

παραγωγής. 

13)Αίτηση Τσιτιμάκη Κωνσταντίνου για ελλιμενισμό σκάφους ΄΄ΒΑΝΝΕΡ΄΄στο λιμάνι  

Αργοστολίου εκεί που είχε δραστηριοποιηθεί πέρσι το ΄΄ΚΑΡΑΜΕΛΑ΄΄καθώς  και την 

τοποθέτηση αναλογίου με έντυπο διαφημιστικό υλικό εκτάσεως 1,50τ.μ.  

14)Αίτηση Β.Γεροστάθου κ΄ΣΙΑ ΟΕ για παραχώρηση χώρου εκτάσεως 8,46 τ.μ έμπροσθεν 

καταστήματος ΄΄DA VERONICA΄΄στο Αργοστόλι, για τοποθέτηση σταντ. 

15)Αίτηση Qose Kelmend για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν καταστήματος΄΄ GRI 

GRI΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 24.49τ.μ -τραπεζοκαθίσματα  

16)Αίτηση Ξαγοράρη Γεώργιου για παραχώρηση χώρου εκτάσεως 6 τ.μ  στο χώρο παρκινγκ 

ελικοδρομίου για ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών. 

17)Αίτηση ΑΦΟΙ Ε.ΛΙΓΝΟΥ Α.Ε για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν καταστήματος 

΄΄ ΜΕΑΤ ΙΝ΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Αργοστολίου εκτάσεως 39,00 τ.μ -

τραπεζοκαθίσματα – 

18)Αίτηση Αλυσανδράτου Α.-Πανταζάτος Α. Ο.Ε-για ηλεκτροδότηση του χώρου έναντι 

καταστήματος της  De Bosset 

19)Αίτηση Κάλτασης Ευγενίας για παραχώρηση χώρου στο Φισκάρδο 1,5 τ.μ χ1,50τ.μ για 

στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο για πώληση χειροτεχνημάτων. 

20)Αίτηση RICCI ELDA για παραχώρηση χρήσης χώρου έμπροσθεν καταστήματος 

΄΄Τουριστικών Ειδών ΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένος Φισκάρδου εκτάσεως 14,06 τ.μ για 

τοποθέτηση ομπρέλας –σταντ. 

21)Αίτηση Γεράσιμου Κόμητα για παραχώρηση χώρου στην Ιθάκη εκτάσεως 6,24  τ.μ για 

κατάστημα ΄΄ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄-τραπεζοκαθίσματα 

22)Αίτηση Γεράσιμου Κόμητα για παραχώρηση χώρου στην Ιθάκη εκτάσεως 5,61  τ.μ για 

κατάστημα ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ΄΄-τραπεζοκαθίσματα 



23)Αίτηση Όμηρου Κωστόπουλου για παραχώρηση χώρου 19,49 τ.μ έμπροσθεν 

Τουριστικού Γραφείου του-Ναυτικού Πρακτορείου στην Ιθάκη για τοποθέτηση τριών 

διαφημιστικών διπλών πινακίδων , μιας ομπρέλας διαμέτρου 2μ. με φορητή βάση και ενός 

τραπεζιού με δύο καρέκλες. 

24)Αίτηση Δενδρινού Χρήστου για παραχώρηση χώρου στην Ιθάκη απέναντι από το 

κατάστημα του «Mills Bathi»,  εκτάσεως  84,40 τ.μ -τραπεζοκαθίσματα 

25)Αίτηση Ακακίου Ευγενίας για παραχώρηση χώρου 41,00 τ.μ στην Ιθάκη  για κατάστημα 

«ΣΟΝΕΤΟ»-τραπεζοκαθίσματα  

26)Αίτηση Σιμήρη Γεωργίου για παραχώρηση χώρου 41,00 τ.μ στην Ιθάκη  για κατάστημα 

«ΣΟΝΕΤΟ»-τραπεζοκαθίσματα  

27)Eκ νέου παραχώρηση  άδειας εκμίσθωσης ΘΜΑ στη θέση Ριτσίντο στην Δενδρινό Π.-

Καββαδία Ο.Ε.   

 

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                    ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

Δήμο Αργοστολίου 
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