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ΠΡΟΣ:  

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη. 

 

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πράξης ΝΠΠ   λαμβανομένων  υπόψη  

και  των  οριζόμενων  στο  υπ E  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 2η  Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί (με 

τηλεδιάσκεψη) στις 30 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ 

προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κυκλοφοριακή μελέτη για την περιβαλλοντική,                 

συγκοινωνιακή και λειτουργική αναβάθμιση της αποβίβαση και διακίνησης των 

επιβατών των Κ/Ζ στο Δήμο Αργοστολίου. 

2) Έγκριση και παραλαβή μελέτης για την : «Επισκευή πεζοδρομίων στον Λιμένα 

Βαθέως Ιθάκης ». 

3) Έγκριση  τοπογραφικού σχεδίου αποτύπωσης των προς παραχώρηση χώρων των 

καταστημάτων Χ.Ζ. Λιμένος Φισκάρδου. 

4) Έγκριση 1
ου

 λογαριασμού του έργου: «Επισκευή οδοστρώματος λιμένος-  

τσιμεντόστρωση λιμενοβραχίονα της περιοχής Πόρτο-Ληξουρίου». 

5) Έγκριση 4
ου

 λογαριασμού του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση κιβωτίων 

ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών στο λιμάνι Δ.Δ Βαθέως Ιθάκης του Δήμου 

Ιθάκης». 

6)  Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για την 

παρακολούθηση και παραλαβή δημόσιας Σύμβασης προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια πλωτής προβλήτας από σκυρόδεμα στον Πόρο». 

7) Λήψη Απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ώστε η ταμίας  του Ν.Π να     

εκπροσωπεί σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και για όλους τους λογαριασμού που 

τηρούμε σε αυτά καθώς και την ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των 

λογαριασμών.      



8) Τεχνική Υποστήριξη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του  Δήμου  Ιθάκης των έργων   

που αφορούν την Χ.Ζ.Λ Ιθάκης  αρμοδιότητας ΔΛΤΚ-Ι. 

9) Διαγραφές ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους. 

10) Αίτηση Λυμπεράτου Φερενίκης για παραχώρηση χώρου στη Σάμη για τοποθέ-                                                                 

τηση τραπεζοκαθισμάτων. 

11)  ΑΙΤΗΣΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΤΣΟΥΚΟ: «Έκδοση αδείας πλανοδίου (πώληση παγωτού) 

εμπορίου πλησίον του χώρου αποεπιβίβασης επιβατών της πορθμειακής 

γραμμής Αργοστολίου- Ληξουρίου κατά τις πρωινές ώρες (10: 00-15:00) και τις 

βραδινές ώρες (17:00-01:00) πλησίον της εισόδου και επί της γέφυρας 

Δεβοσέτου, το χρονικό διάστημα από 1
ης

 Μαΐου μέχρι 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2021». 

12) Αίτηση Ντεντλάμα Άλμπερτ για παραχώρηση χώρου για Καντίνα με φυσικό 

αέριο στο Αργοστόλι(προτεινόμενα σημεία: Μπαστούνι Κ/Ζ, Πλησίον Γέφυρας ή 

στο χώρο πλησίον Φ/Β Ληξουρίου). 

13) Αίτηση Τάψα Ειρήνης για παραχώρηση χώρου στο Αργοστόλι για την επιχείρησή 

της «THALASSA GROUP I.K.E». 

14) Αίτηση Φλωράτου Θεόδωρο για παραχώρηση χώρου  για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλωστρών, έναντι της προβολής της Ξενοδοχειακής 

Επιχείρησής του στην Σάμη. 

15) Αίτημα Θεοδωράτου Ευαγγελίας για ανανέωση άδειας  άσκησης υπαίθριου 

εμπορίου στο Αργοστόλι.  

16) Αίτηση KEFALONIA BOATS για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση κινητού 

διαφημιστικού σταντ στο λιμάνι Αργοστολίου  για σκάφη αναψυχής. 

17) Αίτημα ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ «ΚΕΦΑΛΟΣ»  για κατασκευή στεγάστρου στον 

παλιό οικίσκο ΝΟΚΙ για προστασία μελών του από καιρικά φαινόμενα. 

18) Αίτημα LEVANTE FERRIES GROUP για αποκατάσταση ζημιών στο κιόσκι 

εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι Πισαετού Ιθάκης  και Σάμης. 

19) Εξέταση αιτημάτων Ελλιμενισμού σκαφών στη Σάμη, στο Φισκάρδο, στο 

Αργοστόλι και στον Πόρο. 

20) Συζήτηση αίτησης ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ. 

21)  Καθορισμός τελών έτους 2021. 

22) Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Διαδημοτικού Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας-Ιθάκης» οικ. έτους 

2021. 

 

 

Ο    Πρόεδρος 

 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δήμος Αργοστολίου 

Δήμος Ληξουρίου 

Δήμος Σάμης 

Δήμος Ιθάκης 
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