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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 F  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 6η  

Συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί (με τηλεδιάσκεψη) στις 11 Μαΐου 2021, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

1.Παράταση τοποθέτησης πλωτής προβλήτας  στον Πόρο. 

2.Αίτημα Δήμου Ληξουρίου σχετικά με «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετικά με απαγόρευση 

στάθμευσης αυτ/των ανατολικά και πέριξ αγάλματος Λασκαράτου στην παραλία 

Ληξουρίου». 

3.Αίτηση Μ. & Κ.Ράπτη Ο.Ε για επιπλέον παραχώρηση χώρου προς τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων απέναντι από το κατάστημά ΄΄VINARIES΄΄ στο Αργοστόλι και 

τοποθέτηση διχτιού σκίασης. 

4.Αίτηση κ. Τσιτιμάκη Κων/νου για ελλιμενισμό στο λιμάνι Αργοστολίου κατά το 2021, με 

πρυμνοδέτηση του επαγγελματικού σκάφους  “Destiny” και χώρου για τοποθέτηση 

διαφημιστικού υλικού. 

5.Λήψη Απόφασης του ΔΣ του Φορέα μας για συγκρότηση Επιτροπής δημόσιας κλήρωσης 

μελών και Προέδρου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αξιοποίηση 

Λιμενικής Ζώνης Κυανής Ακτής Αργοστολίου». 

6.Λήψη Απόφασης του ΔΣ του Φορέα μας για την αποδοχή των προτεινόμενων κτιριακών 

και χωροταξικών υποδομών και του Εγχειριδίου Λειτουργικών διαδικασιών Schengen 

λιμένος Αργοστολίου όπως συντάχθηκε από την  MSI. 



7.Αίτημα κ.Τρωϊάνου Δημήτρη για άδεια ελλιμενισμού σκάφους του Mockingjay ΝΠ 7740 

στο λιμάνι Αργοστολίου.   

8.Αίτημα εταιρείας ΣΙΑΤΡΑ ΓΙΩΤΙΓΚ Ν.Ε.Π.Α για χορήγηση μόνιμης θέσης ελλιμενισμού στο 

λιμάνι Φισκάρδου για το σκάφος ΄΄ΒΙΒΑ Ν.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8755΄΄. 

9.Αίτηση κ. Τζαμαρία Αλέξανδρου για παραχώρηση θέσης ελλιμενισμού στο Αλιευτικό 

Καταφύγιο Πόρου για την βάρκα του :AΠΑΝΙΜΙ.    

10.Αίτημα κ.Κοζομπόλη Ευτυχίας για άδεια παραχώρησης χώρου στο Ληξούρι για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων απέναντι από την Καφετέρια –Πιτσαρία:BELLA MAFIA. 

 11.Αίτηση κ. Ευάγγελου Αγγελάτου για άδεια ελλιμενισμού στην Μαρίνα Σάμης εντός 

περίφρακτου χώρου. 

12.Αίτημα κ. Μωραίτη Ευστάθιου για παραχώρηση λιμενικού χώρου στη κεντρική πλατεία 

Βαθέως Ιθάκης προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

13.Αίτηση κ. Μιχαλόπουλου Δημητρίου για παραχώρηση χώρου τοποθέτησης 

εμπορευμάτων στην  χερσαία ζώνη λιμένος Ιθάκης. 

14.Αίτημα κ.Τριτσαρόλη Ιωάννη για παραχώρηση χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Ιθάκης 

προς τοποθέτηση σταντ.   

15.Αίτηση κ.  Φραγκολιού Φροσύνης, καταστήματος ¨Σέρβος- Ζαχαροπλαστείο”, τέως 

Ζαχαροπλαστείο «Χάνος», για έγκριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση υλικών 

οικοδομής. 

16.Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ΔΛΤΚ-Ι σε προσφυγές. 

17.Έγκριση Τοπογραφικού Ιθάκης και ανάκληση  αποφάσεων. 

18.2
η
 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Χρήσης οικ. Έτους 2021. 

19.Εργασίες Αποκατάστασης λιμένα Φισκάρδου κατόπιν φθορών από μεσογειακό κυκλώνα 

΄΄ΙΑΝΟ΄΄. 

20.Εξέταση αιτημάτων υπαιθρίου Εμπορίου. 

Ο    Πρόεδρος 

 

ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δήμος Αργοστολίου 

Δήμος Ληξουρίου 

Δήμος Σάμης 

Δήμος Ιθάκης 
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