
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMOΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔHMOTIKO ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

 

Αργοστόλι 25/02/21 
Ιωάννου Μεταξά Τηλ: 2671028241   

Τ.Κ. 281 00   2671026541 Αριθ. Πρωτ. οικ. 275 
Αργοστόλι Fax: 2671026542   

  

 

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 4η  

Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί (με τηλεδιάσκεψη) την 01 Μαρτίου 2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

1.Αίτηση κ.Χασιά Βασιλικής  για ανανέωση παραχώρησης χώρου Περιπτέρου στην Ιθάκη. 

2.Αίτηση κ.Φιαμπόλη Ζαχαρούλας για  παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου προς 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού 51,76 τμ, επί της ΧΖΛ Βαθέως Ιθάκης, 

επισυνάπτεται τοπογραφικό . 

3.Αίτηση κ. Σπυρογιάννη Ρεμαντά για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου λιμενικού χώρου 

στο Βαθύ Ιθάκης,  προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, συνολικού εμβαδού 98,40 τμ,στη 

θέση «Εξέδρα», επισυνάπτεται τοπογραφικό . 

4.Αίτηση κ. Δενδρινού Χρήστου για παραχώρηση κοινόχρηστου  χώρου στο Βαθύ Ιθάκης με 

εκτέλεση έργου. 

5.Αίτηση κ.Φραγκολιού Φροσύνης για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου 12,47 τμ 

επί πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα  ΄΄Σέρβος –Ζαχαροπλαστείο΄΄ και 70,00 τμ επί 

της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως διαγωνίως απέναντι από το εν λόγω κατάστημα εντός 

χερσαίας ζώνης λιμένος στο Βαθύ Ιθάκης, επισυνάπτεται τοπογραφικό. 

6.Αίτηση κ.Τσιντήλα Ακριβής για παραχώρηση χώρου 13,17τ.μ έμπροσθεν και 13,17 τ.μ 

έναντι καταστήματός της ΄΄ ΚΑΛΥΨΩ΄΄ βάσει τοπογραφικού που επισυνάπτεται , για έκθεση 

τουριστικών εμπορευμάτων. Η παραχώρηση ζητείται για διάστημα 3 ετών.  



7.Αίτηση κ. Όμηρου Κωστόπουλου για Ονοματοθεσία κτιρίου Λιμεναρχείου Ιθάκης προς 

τιμή και μνήμη πλοιάρχου Λ.Σ Νησιανάκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου. 

8.Αίτηση κ.Κροκού Ιωάννη-Ειρηναίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί 

πεζοδρομίου, επιφάνειας 33,30 τμ., έναντι καταστήματος που μισθώνει  εντός χερσαίας 

ζώνης λιμένος στο Βαθύ Ιθάκης, επισυνάπτεται τοπογραφικό. 

9.Αίτηση κ. Κοκκόση Ανδρέα για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης έναντι 

καταστήματός του ΄΄ ΣΟΥΛΑΤΣΟ΄΄ στη  χερσαία ζώνη λιμένα Αργοστολίου, συνολικού 

εμβαδού 79,66 τμ., για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  επισυνάπτεται τοπογραφικό. 

10.Αίτηση ΑΦΟΙ Καππάτου Ο.Ε για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου έναντι 

καταστήματός του ΄΄ΚΑΦΕ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ΄΄ στη χερσαία ζώνη λιμένα Αργοστολίου, 

εκτάσεως 70,43 τμ., για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ,επισυνάπτεται τοπογραφικό.  

11.Αίτημα κ.Κουρούκλη Χρυσάνθης για διαγραφή χρέους ποσού 175,88 €, επειδή δεν της 

παραχωρήθηκε χώρος από το Λ.Τ έμπροσθεν του καταστήματός της ΄΄ΠΛΑΣΤΗΡΙ΄΄ επί της 

λεωφόρου Μεταξά 62, στο Αργοστόλι. 

12.Αίτημα κ.Περδίκη Διονυσίου για παραχώρηση ελλιμενισμού 4  σκαφών στο λιμάνι  

Ληξουρίου κατά προτίμηση στο πίλαρ πλησίον του Λιμενικού Φυλακίου, καθώς  και άδεια 

για 4 άγκυρες που θα χρησιμοποιηθούν σαν ρεμέντζα . 

13.Αίτημα κ.Περδίκη Διονυσίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός του 

παραλιακού μετώπου στο Ληξούρι, προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων συνολικού 

εμβαδού 193,29 τμ., επισυνάπτεται τοπογραφικό . 

14.Αίτημα κ.Κουλουμπή Αικατερίνης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου έναντι καταστήματός της΄΄ΜΕΖΖΟ΄΄ για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων στη χερσαία ζώνη Ληξουρίου, εκτάσεως 173,93 τμ , διάρκειας 3 

χρόνων ,επισυνάπτεται τοπογραφικό. 

15.Αίτημα κ.Κουλουμπή Αικατερίνης για άδεια εξομάλυνσης δόμησης του συγκεκριμένου 

δαπέδου, λόγω διάβρωσης υλικών και μη ευστάθειας-ιδίοις δαπάνης-για κατασκευή 

λυόμενης εξέδρας με σιδερένιες βάσεις και κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

16.Εξέταση αιτήσεων Υπαιθρίου Εμπορίου περιοχών δικαιοδοσίας μας. 

17.Αίτηση κ.Βαλσαμή Ανδρέα για παραχώρηση άδειας εναπόθεσης σκάφους ΄΄ΑΛΚΥΩΝΗ΄΄  

από 05-02-2021 έως 31-04-21 στο λιμάνι Πόρου. 

18. Έγκριση  τοπογραφικού σχεδίου αποτύπωσης των προς παραχώρηση χώρων των 

καταστημάτων Χ.Ζ. Λιμένος Σάμης. 

19.Αίτημα της Ο.Ε. Μ & Κ.Ράπτη για παραχώρηση χώρου επιπλέον 50τ.μ. για το κατάστημά 

του ΄΄ΒΙΝΑΡΙΕΣ΄΄ στο Αργοστόλι.    

20.Αίτημα Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου για την έγκριση τοποθέτησης 

των πινακίδων του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς & Ιθάκης στους αντίστοιχους λιμένες . 



21.Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΑΘΥ (ΙΘΑΚΗΣ) ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ». 

22.Έγκριση 1
ΟΥ

 ΑΠΕ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΒΑΘΥ-ΙΘΑΚΗΣ». 

23.Έγκριση 1
ου

 Λογαριασμού για τη Μελέτη: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ». 

24.Έγκριση 1
ου

 λογαριασμού της μελέτης : «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (ΕΟΤ, ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, 

ΝΟΚΙ). 

25.Έγκριση 1
ου

 λογαριασμού της μελέτης : «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης από Άγαλμα 

Καββαδία μέχρι Λ/Χ, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και σύνταξης ΦΑΥ-ΣΑΥ ». 

26.Έγκριση 1
ου

 λογαριασμού της μελέτης: «Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίων (ΕΟΤ, 

ΤΕΛΩΝΕΙΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) και άδεια κατεδάφισης στεγάστρου και νομιμοποίηση 

αυθαίρετου ΝΟΚΙ).  

27.Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Προμήθεια και εγκατάσταση δεστρών πρόσδεσης 

σκαφών, περιμετρικά του λιμένα Φισκάρδου και καθορισμού τρόπου ανάθεσης της 

Προμήθειας.  

28.Ορισμός εκπροσώπου στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.2323/95.  

29.Ορισμός επιτροπών   διαγωνισμού υπηρεσιών, προμηθειών  και  παραλαβής          

υπηρεσιών, προμηθειών και για το έτος 2021. 

 

Ο   Πρόεδρος 

 

 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δήμος Αργοστολίου 

Δήμος Ληξουρίου 

Δήμος Σάμης 

Δήμος Ιθάκης 
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