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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 5η  Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί 

(με τηλεδιάσκεψη) στις 12 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ 

προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Αίτημα έγκρισης  του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του 

υποτομέα των ΟΤΑ. 

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

2.Αίτημα κ. Σπυρογιάννη Καβαλλιεράτου για ελλιμενισμό σκάφους ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ Τ.Α.-64Β’ 

στο αλιευτικό καταφύγιο της Σάμης. 

3.Αίτημα  κ. Ζαχαράτου Γιώργου για ελλιμενισμό του σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ IΙΙ, ΝΟ 231 στο 

λιμάνι της Σάμης. 

4.Αίτημα κ. Τσιντήλα Χριστίνας για ελλιμενισμό σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΙ,ΝΠ 6840 στο λιμάνι 

της Σάμης και τοποθέτηση σταντ δρομολογίων. 

5.Αίτημα κ. Γεράσιμου Δελλαπόρτα για ελλιμενισμό του σκάφους ΤΑΚΗΣ Σ.Α. 65Β στο 

αλιευτικό καταφύγιο της Σάμης. 

6.Αίτημα Λιμεναρχείου Αργοστολίου για παράταση προσωρινής παραχώρησης ενός 

προκατασκευασμένου οικίσκου τύπου container. 



7.Αίτημα κ. Κοσμετάτου Ευστάθιου για ελλιμενισμό του σκάφους ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ Τ.Α. 12Β’ στο 

αλιευτικό καταφύγιο της Σάμης. 

8.Αίτημα κ. Καβαλλιεράτου Γεράσιμου για ελλιμενισμού του σκάφους «ΜΠΑΡΑΚΟΥΝΤΑ» 

στο αλιευτικό καταφύγιο της Σάμης. 

9.Παράταση εργασιών και έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου ΄΄ Αποκατάσταση προβλήτας Βαθύ-

Ιθάκης΄΄, σύμφωνα με το αριθμ. 1645/3-02-2021 έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10.Αίτημα Δήμου Αργοστολίου Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για χορήγηση 

έγκρισης για τοποθέτηση πινακίδας προβολής΄΄ I love Kefalonia ΄΄στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα 

Αργοστολίου . 

11.Επικαιροποίηση στοιχείων αντικλήτου για Χρήση Χερσαίου και θαλάσσιου χώρου για 

την λειτουργία υδατοδρόμιων .  

 12.Aίτηση του κ.Ευστάθιου Ραζή του Σωτηρίου για τοποθέτηση περιπτέρου στη Χερσαία  

ζώνη λιμένα Αργοστολίου.  

13. Αίτηση-Αναφορά κ. Διονυσίου Τρωιάνου για  θέμα  βλαβών  πλακών πεζοδρομίων στην 

παραλιακή οδό Α.Τρίτση 105.   

14. Αιτήσεις για παραχώρηση χώρου Τουριστικών  Τραίνων σχετικά με αφετηρία-

τερματισμό με σκοπό την  επιβίβαση -αποβίβαση επιβατών, στην παραλιακή οδό 

Αργοστολίου.   

15.Αίτημα κ. Μανωλάτου Στάμως  για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

έμπροσθεν  Τουριστικό γραφείου της ΄΄ AVALON TRAVEL΄΄ στο Αργοστόλι. 

16.Τέλος επιστροφής Πράκτορα  εταιρείας LEVANTE FERRIES  για έτη 2019 και 2020 

σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.9 του ν.3622/2007. 

17.1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης έτους 2021. 

18.Αίτημα κ. Κοκκίνη Σπυρίδωνος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στο 

Ληξούρι. 

19.Αίτημα κ.Κάραλη Πατρίτσιας για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για κατάστημα της Καφέ «Τοξότης» στην Ιθάκη. 

20.Αίτημα κ. Κωνσταντίνου Φωτεινής για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για κατάστημα «Κοχύλι» στην Ιθάκη. 

21.Αίτημα κ. Βαρνακιώτη Γεωργίου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το κατάστημά του «Μπάτης», στην Ιθάκη. 

22.Αίτημα κ. Δενδρινού Χαρίλαου για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  για το κατάστημά του ΄΄CAFÉ DELSOL΄΄ στην Ιθάκη. 



23.Αίτημα Δήμου Ιθάκης περί Καθορισμού θέσεων βυτιοφόρων εντός Λιμένα Βαθέως 

Ιθάκης.   

24.Ανάκληση αποφάσεων διαχείμασης σκαφών στο λιμάνι Βαθέως Ιθάκης. 

25.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας λιμένων και λιμενικών 

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΛΤΚ-Ι. 

26.Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση επισκευής και συντήρησης δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΔΛΤΚ-Ι.  

 
 
 

 
Ο    Πρόεδρος 

 
 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 
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