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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της με αρ. 5/24-4-19 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.             

με την επωνυμία  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας Ιθάκης 

Αριθ. Αποφ.  101/19 
ΘΕΜΑ:  Διάθεση τμήματος λιμένα Αργοστολίου  για στάθμευση  οχημάτων 

    Στο Αργοστόλι , σήμερα  24  Απριλίου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30  π.μ. στα Γραφεία 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας και Ιθάκης,   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Ν. Π. «Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο Κεφαλληνίας-
Ιθάκης» , ύστερα από την αρ. οικ. 1070/19-4-19  πρόσκληση  του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα  σε κάθε ένα από τα μέλη του  Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) σε συνδυασμό με  τις διατάξεις του  άρθρου  
67 του Ν.3852/2010.                                                                                                                   
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
πέντε (5) και ονομαστικά:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μοσχονάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Στανίτσας Διονύσης, Μέλος Δ.Σ.. 
2. Πετράτος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος  2. Φιαμπόλης Στέφανος, Μέλος Δ.Σ. 
3. Λιβιτσάνης Αθανάσιος, αν.  Μέλος Δ.Σ. 3. Δεστούνης Γεράσιμος, Μέλος Δ.Σ. 
4. Ζαχαράτος  Χαράλαμπος, Μέλος Δ.Σ. 4. Κολοβού Παναγιώτα, Μέλος Δ.Σ. 
5. Λυκούδης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ  
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π. Μαρκέλα  Παβούρη για  την τήρηση των 
πρακτικών. 
      Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  και  έθεσε υπόψη του  Συμβουλίου   ότι 

τμήμα του Λιμένα Αργοστολίου  έχει  συμπεριληφθεί στο σχέδιο  Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής 

Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) Αργοστολίου στα πλαίσια του κώδικα I.S.P.S. , καταθέτοντας και  σχετικό 

σχεδιάγραμμα  με την ένδειξη Ζώνη Α΄ σύμφωνα και με την υπ΄αριθ.  3732 3/67/2004 3-11-2004 απόφαση 

του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.  

  Ο Δήμος Κεφαλλονιάς  με   το αρ. 11173/18-4-19 έγγραφο   του ζητά την προσωρινή χρήση τμήματος  

εκτός κώδικα I.S.P.S.  ως χώρος προσωρινής στάσης και στάθμευσης  επιβατικών οχημάτων  για το 

χρονικό διάστημα  που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο τα έργα ανάπλασης  της πόλης του Αργοστολιού όσο  

και τα έργα που εκτελεί  το ΥΠΕΧΩΔΕ στην χερσαία λιμενική ζώνη Αργοστολίου   αλλά και  το  Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο  στην περιοχή της Κυανής Ακτής.  

    Λόγω της μεγάλης αύξησης  των επισκεπτών κατά την διάρκεια  της τουριστικής περιόδου και των 

ανωτέρω έργων  ο κ. Πρόεδρος προτείνει να ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Κεφαλλονιάς για την 

προσωρινή  χρήση  τμήματος του λιμένα Αργοστολίου, εκτός Κώδικα I.S.P.S.   ως χώρου  προσωρινής 
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στάθμευσης οχημάτων για την διευκόλυνση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της πόλεως του 

Αργοστολίου  και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει.   

          Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, την μεγάλη αύξηση των 

επισκεπτών κατά την διάρκεια  της τουριστικής περιόδου , τα εν εξελίξει  εκτελούμενα έργα , την ανάγκη 

για διευκόλυνση των κατοίκων και των επισκεπτών, τον προσωρινό χαρακτήρα του μέτρου,  μετά από 

διαλογική συζήτηση  

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Την προσωρινή  χρήση  από 30-5-2019 έως 15-10-19 του τμήματος του Λιμένα Αργοστολίου, εμβαδού 

περίπου 3.000 τ.μ., όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα  Ζώνης Α (εκτός Κώδικα I.S.P.S.), το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης,  ως χώρο προσωρινής στάσης  και στάθμευσης  επιβατικών    οχημάτων 

με είσοδο και έξοδο από την μεσαία κεντρική  πύλη του Λιμένα  χωρίς να παρεμποδίζεται η χρήση του 

λιμένα  τόσο  στην  φορτοεκφόρτωση πλοίων  όσο και  στον ελλιμενισμό τουριστικών σκαφών.  

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης  θα 

προβεί σε όλες  τις απαιτούμενες ενέργειες για την διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης ( πληροφοριακές 

πινακίδες και διαγραμμίσεις ). 

    Η  παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο  Λιμεναρχείο  Κεφαλληνίας για τις νόμιμες ενέργειες. 

     Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού  αναγνώστηκε υπογράφεται ως 

ακολούθως. Η απόφαση αυτή  έλαβε  αριθμό  101/19. 

 
Ο Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος                              Τα μέλη 

Τ.Υπογραφή             Τ.Υπογραφή                                  Τ.Υπογραφές 

 

 Ακριβές  απόσπασμα 

               Αργοστόλι  25-04-19 

              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

 
 
 Αλέξανδρος Μοσχονάς  
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