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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.
Πράξη 102η
Ιθάκη, σήμερα, 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 3943/17-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 11 :

1.

2.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
9.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ)

10.

ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

3.

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

11.

4.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12.

4.

5.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13.

5.

6.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

6.

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
(αποχ. στο 3ο θέμα
ημ.διατ.)

15.

8.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ,
αποχ. στο 3ο θέμα ημ.διατ.)
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης <Συνεργασία
του Δήμου Ιθάκης με τις Πολυτεχνικές Σχολές Κρήτης και Λευκωσίας Κύπρου για προγράμματα
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας> και στη συνέχεια θέτει σε ψηφοφορία το θέμα της συζήτησής του ή μη
εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντος.
Κατόπιν το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας ως
κατεπείγοντος, με δέκα (10) ψήφους υπέρ, και τριών (3) κατά , μειοψηφούντων των τριών παρόντων
συμβούλων της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ)
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Ν. Ραδίτσα που εισηγείται τα εξής :
« Επειτα από τηλεδιάσκεψη που είχα με τις Πολυτεχνικές Σχολές Κρήτης και Λευκωσίας Κύπρου, με
ενημέρωσαν ότι προκειμένου να προτείνουν προγράμματα και να εκπονήσουν μελέτες σχετικά με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρειάζονται κάποια στοιχεία του Δήμου.»
Ο κ. Α. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, αναφέρει ότι η πράσινη ενέργεια είναι απάτη και καταψηφίζει το θέμα.
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Ο κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέμα διότι δεν έχει ενημέρωση και δεν τον καλύπτει τα όσα
ανέφερε ο κ. Ραδίτσας. Ψηφίζει κατά για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε το θέμα στο Συμβούλιο
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την συνεργασία του Δήμου Ιθάκης με τις Πολυτεχνικές Σχολές Κρήτης και Λευκωσίας Κύπρου
για προγράμματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παροχή στοιχείων του Δήμου προκειμένου να
εκπονηθούν μελέτες από τα παραπάνω Ιδύματα για το σκοπό αυτό.
Μειοψηφούν οι τρεις παρόντες Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
(ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ)
σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

