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ΠΡΟΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη. 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης ΝΠΠ   λαμβανομένων  υπόψη  και  
των  οριζόμενων  στο  υπ  ́  αριθμ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στο οποίο περιγράφονται οι  διαδικασίες  σύγκλησης  των  συλλογικών  
οργάνων  για  την  προστασία  και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως 
συμμετέχετε  στην 7η  Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί ( με τηλεδιάσκεψη )   στις 
4 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης   : 
 

1. Έγκριση  φακέλου δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης «Κυκλοφοριακή 
μελέτη για την  περιβαλλοντική, συγκοινωνιακή και λειτουργική αναβάθμιση της 
αποβίβασης και διακίνησης των επιβατών των κρουαζιεροπλοίων στο  Δήμο  
Αργοστολίου»  

2. Αίτημα  Πετρονικολού Ελένης, Αρχιτέκτων Μηχανικού για  παράταση της      
ολοκλήρωσης  της τελικής μελέτης  βάσει της σύμβασης για την υλοποίηση νέων 
κατασκευών και συγκεκριμένα τον σχεδιασμό ξύλινων περγκόλων και τον 
επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων και της παραλιακής οδού στην λιμενική ζώνη Βαθέως 
Ιθάκης 

3. Αίτηση Λούκας Νικόλαος-Εστιατόριο ΄΄ΑΜΠΕΛΑΚΙ΄΄ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων- 
για 3ετία- στο Αργοστόλι 

4. Αίτηση  Σκλαβουνάκης Δ.& Σ.Ο.Ε-Εστιατόριο ΄΄CAPTAIN΄STABLE΄΄ -  για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, έναντι  και  έμπροσθεν καταστήματός του για 3ετία- στο Αργοστόλι 

5. Αίτηση Ταραζή Πηνελόπη-Κατάστημα: DASHCAFE- για τοποθέτηση    
    τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν καταστήματός της και  πλησίον ράμπας Φ/Β Ληξουρίου-  
    για τριετία στο Αργοστόλι 
6. Αίτηση  Κ.&Μ.Ράπτης Ο.Ε-Εστιατόριο ΄΄ΒΙΝΑΡΙΕΣ΄΄-  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, 

για 3ετία στο Αργοστόλι 
7. Αίτηση  Στεφανάτος Αγαμέμνων- για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν Ξ/Δ  
    του -για τριετία στο Αργοστόλι 



8.  Αίτηση  Κοκκόσης Χαράλαμπος- για τοποθέτηση σταντ, έμπροσθεν καταστήματός     
     του ΄΄ΑΛΚΗΣΤΗ΄΄ - στο Αργοστόλι 
9. Αίτηση  Simona Trifonova-Τουριστικά είδη ΄΄Cotton made in Creece΄΄- για τοποθέτηση    
     τουριστικών ειδών,  έμπροσθεν καταστήματός της -για τριετία στο Αργοστόλι. 
10.  Αίτηση  Νεκτάριος Ιωάννου-Επανεξέταση αίτησης και παραχώρηση επιπλέον 40τ.μ-   
  στο     Αργοστόλι  
11. Αίτηση  Τάψα Ειρήνη-Δούλος Αναστάσιος Ο.Ε.- για τοποθέτηση τραπ/των, έμπροσθεν    
  καταστήματος ΄΄coffe break΄΄ στο Αργοστόλι 
12. Αιτήσεις Κατσιγιάννης Γεώργιος-Παναγιώτης στο Αργοστόλι  για: 

Α)Παραχώρηση χώρου απέναντι από My Market στον Κούταβο για ενοικίαση 8 μη 
μηχανοκίνητων πλατφορμών στήριξης με κουπί-Για χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου 
έως τέλη Σεπτέμβρη .  
Β)Παραχώρηση χώρου  πλησίον ΝΟΑ Αργοστολίου για ενοικίαση ηλεκτρονικών πατινιών 
από αρχές Μαΐου έως τέλη Σεπτέμβρη. 
Γ) Παραχώρηση χώρου   απέναντι από Σταμούλη  στον Κούταβο για ενοικίαση  μη 
μηχανοκίνητων πλατφορμών στήριξης με κουπί-Για χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου 
έως τέλη Σεπτέμβρη .  
Δ) Παραχώρηση θαλάσσιου χώρου   στην περιοχή του Μαϊστράτου   ή στο Φανάρι 
(κάμπιγκ) για τοποθέτηση φουσκωτού τερέν υδατοσφαίρισης-Για χρονικό διάστημα από 
αρχές Ιουνίου έως τέλη Αυγούστου  
Ε) Παραχώρηση χώρου  απέναντι από My Market στον Κούταβο για ενοικίαση 8 μη 
μηχανοκίνητων πλατφορμών στήριξης με κουπί-Για χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου 
έως τέλη Σεπτέμβρη .  
Ζ)Παραχώρηση χώρου   απέναντι από My Market στον Κούταβο για ενοικίαση βαρκών με 
χρήση ηλιακής ενέργειας-Για χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου έως τέλη Σεπτέμβρη .  
13. Αίτημα ΕΘΝΙΚΟΥ  ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ για τοποθέτηση ενός info kiosk εντός του εσωτερικού 
χώρου στη λιμενική εγκατάσταση  Κρουαζιεροπλοίων στο αργοστόλι  
14. Αίτημα KEFALONIA FUEL Αναστασιάδης Α.-Πρατήριο Υγρών Καυσίμων-για  
αντικατάσταση της διαφημιστικής πινακίδας μονόστηλο που προϋπήρχε πίσω από το χώρο 
της επιχείρησης του στην παλιά αγορά  
15 .Αίτημα Στέφανος Παπαδάτος- για μη συναίνεση παραχώρησης χρήσης χώρου 
έμπροσθεν και έναντι Σιδηρουργείου του  
16. Αίτημα Κατσιγιάννη Γεωργίου-Παναγιώτη για παραχώρηση χώρου για στάσιμο 
υπαίθριο εμπόριο -τροχήλατη αυτοκινούμενη καντίνα-που θα πουλά ζαχαρώδη προϊόντα κ 
παιχνίδια, στην αρχή του γουλόστρωτου, έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κεφ/νίας- Για χρονικό 
διάστημα από αρχές Μαΐου έως τέλη Σεπτέμβρη  
17. Αίτημα Καρλή Σπυρίδων- για τοποθέτηση ρυμουλκούμενης καντίνας απέναντι από 
είσοδο ΑΤΕΙ στο Αργοστόλι και αλλαγή χρήσης των τουαλετών σε αναψυκτήριο   
18. Αίτημα  Λιμενικού  Σταθμού  Φισκάρδου-για  χώρο στάθμευσης Υπηρεσιακού 
οχήματος 
19. Αίτηση Ιωαννάτου Γεώργιου  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το κατάστημα 
του ΄΄ESPRESSO MARTINI΄΄  στο Ληξούρι -Για 3ετία 
20. Αίτηση Βαρνακιώτη  Γεωργίου, Εστιατόριο ΄΄ΜΠΑΤΗΣ΄΄    για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων  στο Βαθύ -για 3ετία 
21. Αίτηση Κάραλη Πατρίτσια-Καφετέρια ΄΄ΤΟΞΟΤΗΣ΄΄ για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων  στο Βαθύ 
22 Αίτηση ΑΦΕΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε-Κατάστημα΄΄ΚΑΝΤΟΥΝΙ΄΄ για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στο Βαθύ -ΓΙΑ ΤΟ 2020 
23. Αίτηση Νικολόπουλος Ανδρέας- ΄΄LoSputino΄΄  για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο 
Βαθύ -για τριετία- και για τοποθέτηση παγωτομηχανής στα δεξιά του καταστήματός του 



24. Αίτηση Πανάρετος  Γεώργιος- για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν 
καταστήματός του στο Βαθύ.  
25. Αίτηση Παππάς Ευάγγελος- για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν  και έναντι 
καταστήματός του, στο Βαθύ. 
26. Αίτηση Κωστήρη Ζαχαρένια- κατάστημα ΄΄ΣΟΥΛΑΤΣΟ΄΄  για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στο Βαθύ -ΓΙΑ 3 ΕΤΗ. 
27. Αίτηση Μήτσουρας Ιωάννης- κατάστημα  ΄΄ΝΕΑ ΙΘΑΚΗ΄΄ για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στο Βαθύ –Για 3 έτη. 
28. Αίτηση Κωνσταντίνου Φωτεινή- κατάστημα  ΄΄ΚΟΧΥΛΙ΄΄   για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στο Βαθύ. 
29. Αίτηση Κοινωνία Κληρονόμων Ρεμαντά Σπυρογιάννη- για όδευση καλωδίου για 
ηλεκτροδότηση του  καταστήματος της ΄΄ΕΞΕΔΡΑ΄΄  στο Βαθύ. 
 

Ο  Πρόεδρος 

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος 

  

 

Κοινοποίηση: 
Δήμο Αργοστολίου 
Δήμο Ληξουρίου 
Δήμο Σάμης 
Δήμο Ιθάκης 
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