
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  11-6-2020. 
 
                                                                               Πράξη 103η                                                  

  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 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

1. ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

2. 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ) 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

11. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ  3. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
(προσήλθε στο 3ο θέμα ΕΗΔ,  
αποχ. στο 3ο θέμα ημ.διατ.) 

4.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  12.  4. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
 

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13.  5. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

6.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  14.  6. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  15.    

8.  
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(αποχ. στο 3ο θέμα 
ημ.διατ.) 

   
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Έγκριση 
απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019. > και αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (Δημ.& Κοιν. Κώδικας) ο Δήμαρχος υποχρεούται να εκθέσει ενώπιον 
του Δημοτικού Συμβουλίου τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής για ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, 
την Διοίκηση του Δήμου γενικά και την εφαρμογή του προγράμματος Δημοτικής δράσης. 
 
         Κατόπιν ο Δήμαρχος έχει το λόγο και θέτει υπόψη του Συμβουλίου τον απολογισμό επί των 
πεπραγμένων στην Διοίκηση του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος έχει ως ακολούθως: 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

01/01/2019   έως 31/12/2019 
 

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Διοίκησης αποτελεί νομοθετική υποχρέωση, κυρίως όμως 
αποτελεί μια κορυφαία πράξη δημοκρατίας  και επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και του εντολέα του, 
που είναι ο πολίτης. 

 
Αποτελεί ταυτόχρονα και μια θαυμάσια ευκαιρία εσωτερικού στοχασμού της διοίκησης, έτσι ώστε να 

καταγράφουν τυχόν λάθη και παραλείψεις, προβλήματα και αδυναμίες και μέσα από την αυτοκριτική, αλλά 
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και την δημόσια κριτική, να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για ένα αύριο με λιγότερα λάθη και 
περισσότερη γνώση, με σκοπό πάντα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.    

 
Απαιτήθηκαν και καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για την αποκατάσταση της τυπικής και 

ουσιαστικής διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να 
εκπληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση του 
πολίτη. 

 
                                                                    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

 Στην προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης. 

 Μονιμοποιήθηκαν οι 4 υπάλληλοι ΥΔΟΧ του Δήμου.   

 Αναδιοργάνωσε την υπηρεσία καθαριότητας σε όλα τα επίπεδα, θεσπίζοντας συνεργεία 
ογκωδών, και συνεργεία επισκευής κάδων. 

 Εκκαθάρισε τον χώρο ογκωδών. 

 Κατέγραψε όλους τους κάδους και τα φρεάτια ομβρίων. Σήμερα γνωρίζουμε πόσους κάδους 
έχουμε, που ακριβώς βρίσκονται και ποιες είναι οι διαστάσεις τους.  Ως εκ τούτου μπορούμε 
επιτέλους να μελετήσουμε το θέμα των απορριμμάτων. 

 Καθάρισε όλα τα φρεάτια ομβρίων σε όλα τα χωριά και την Πόλη του Βαθέως. 

 Αγοράστηκε  νέο  απορριμματοφόρο του Δήμου. 

 Σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρουσίου πήραμε δανεικό απορριμματοφόρο  για την καλοκαιρινή 
περίοδο. 

 Αγοράστηκαν νέοι κάδοι σκουπιδιών για όλο το νησί. 

 Εξασφαλίστηκε το πόσο των 120.000 ευρώ από το Φιλόδημο για αγορά νέου απορριμματοφόρου. 

 Ξεκίνησε η μελέτη- πρόταση στο ΕΣΠΑ για ΣΜΑ 
    
                                                                        ΥΔΡΕΥΣΗ 
Προχωρήσαμε στην: 
 

 Είσπραξη ανεξόφλητων λογαριασμών. 

 Αλλαγή μεμβρανών στο εργοστάσιο αφαλάτωσης Ύψους 35.000 ευρώ. 

 Η εξασφάλιση 250.000 ευρώ για τοποθέτηση νέας αφαλάτωσης στην πόλη Σταυρού. 

 Ο ολοκληρώθηκε διαγωνισμός 300.000 ευρώ για επισκευή και τοποθέτηση νέων δεξαμενών σε 
σταυρό-πλατρειθια. 

 Η ολοκλήρωση του έργου μεταφοράς οβριών στην περιοχή πλησίον Σ.Μαρκετ Μαρινόπουλος. 

 Τοποθέτηση τριών πυροσβεστικών κρουνών στο Κιονι. 

 Η αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
                                                      ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Προχωρήσαμε στην: 
 

 Επισκευή φωτισμού όλων των λιμανιών και συντήρηση- βάψιμο κολώνων. 

 Επισκευή φρεατίων ομβρίων  σε όλη την παραλιακή  στο Βαθύ. 

 Να ξεκινήσει το έργο τοποθέτηση pillar για ρεύμα και νερό (129.000 Ε). 

 Ο φωτισμός εσωτερικά της Πλατείας. 

 Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης πεζοδρομίων Βαθέως. 

 Να αρχίσει ο διαγωνισμός του έργου Επισκευή προβλήτας Βαθέως Ιθάκης. 

 Ο καθαρισμός του Λιμανιού στο βαθύ από σκουπίδια στο βυθό της Θάλασσας. 
 
                                                                         ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

Ο Δήμος μας, στους  χώρους πρασίνου, τους χώρους σχολείων, αποψιλώνει χόρτα, κλαδεύει τα 
ψηλά και επικινδυνά δέντρα για λόγους ασφάλειας , καλλωπίζει προαύλιους χώρους εκκλησιών, 
συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις, φυτεύει νέα δέντρα και θάμνους και όλα αυτά με ελάχιστο σχετικά 
προσωπικό και κυρίως μηχανικά μέσα. 

 
Έτσι λοιπόν σήμερα  ανταποκρίνεται  με αξιώσεις σε θέματα που αντιμετωπίζονται στο δήμο μας για 

πρώτη φορά, όπως: 
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 Η ένταξη στο πρόγραμμα Λαέρτης για την προμήθεια μιας υδροφόρας. 

 Η αποδοχή δωρεάς  μιας Κλούβας  αυτοκινήτου για την Πολιτική Προστασία. 

 Η ένταξη μας στο πρόγραμμα Φιλόδημος που αφορά την προμήθεια ενός Καλαθοφώρου 
οχήματος 114.000 ευρώ. 

 Η αγορά υλικού πολιτικής προστασίας σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. 

 Η διαχείριση και τακτοποίηση των κοιμητηρίων με ανταποδοτικά οφέλη, βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας και των δημοτικών αποφάσεων. 

 Η συλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκίνητων, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση εστιών μόλυνσής 
και την είσπραξη εσόδων για τον Δήμο. 

 Το να κλαδεύονται τα ψηλά και επικίνδυνα δέντρα για λόγους ασφάλειας και προστασίας των 
πολιτών και της ιδιωτικής περιουσίας. 

 Το να αποψιλώνονται ολόκληρα στρέμματα από ξερά χόρτα, καθαρίζονται τα δασύλλια για 
λόγους ευπρεπισμού, αλλά και  πυρασφάλειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο Δήμος Ιθάκης θέλοντας  να αποκαταστήσει την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο το 2013 
περί διάλυσης του ΦΗΜΙΟΥ με απόφαση του και προγραμματική σύμβαση με την ΔΚΕΙ της έδωσε το όνομα 
ΦΗΜΙΟΣ και πλέον όλες τις πολιτιστικές δράσεις τις κάνει η ΔΚΕΙ του Δήμου Ιθάκης. 

 
                                                                ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Η κοινωνική πολιτική, η υποστήριξη και η ανάπτυξη των κοινωνικών ομάδων, υπό τις σημερινές 

πρωτοφανείς συνθήκες οικονομικής ύφεσης, αποκτούν προτεραιότητα για τον Δήμο μας.  
Η  δημοτική αρχή από την πρώτη στιγμή στήριξε της ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές του Δήμου, 

τις ενδυνάμωσε  και τις επέκτεινε, προκείμενου αυτές να είναι σε θέση με την σειρά τους, να υποστηρίξουν 
όλες τις ευπαθείς ομάδες στα όρια του Δήμου μας. 

 
 Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου συνέχισαν την λειτουργία τους: 
 

Δράσεις Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου του Δήμου Ιθάκης για το έτος 2019 
 

11-13/2/2019 
 
Ο Κινητός Μαστογράφος, μετά από πρόσκληση του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου του Δήμου 

Ιθάκης και σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε, επισκέφτηκε το νησί μας και πραγματοποίησε 102 μαστογραφίες. 
 
22/2/2019 
Στα πλαίσια  δράσης του Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου και  Φαρμακείου του Δήμου Ιθάκης σε ότι 

αφορά τον Σχολικό Εκφοβισμό η Κα Βασιλική Γασπαρινάτου (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας/ Εκπαιδευτικός) 
διεξήγαγε βιωματικά εργαστήρια τόσο στο Δημοτικό Σχολείο του Βαθέως  όσο και στο Γυμνάσιο του 
Βαθέως, καθώς και ανοιχτή ομιλία στον Δημοτικό Κινηματογράφο. 

 
25-26/2/2019 
Το Κοινωνικό Ιατρείο και  Φαρμακείο του Δήμου Ιθάκης συνεργάστηκε με την Μονάδα Έγκαιρης 

Πρόβλεψης για την Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου  του Κ.Ε.Θ.Ε.Α, μέλος της οποίας σε 
συνεργασία και με μέλη του Θεραπευτικού Προγράμματος του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ, 
διεξήγαγαν ενημερωτικά εργαστήρια για γονείς καθώς και ανοιχτή ομιλία στον Δημοτικό Κινηματογράφο. 

 
22-24/3/2019 
Σε συνεργασία με ομάδα Ιατρών διοργανώθηκε Τριήμερο  Ιατρικής Φροντίδας κατά τη διάρκεια του 

οποίου πραγματοποιήθηκαν 312 ραντεβού.  
 
20/4/2019 
Δωρεάν ιατρική εκτίμηση των μαστογραφιών που πραγματοποιήθηκαν από τον Κινητό Μαστογράφο, 

από τον Κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ Θ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ Καθηγητή  Γενικής Χειρουργικής, ΠΠΓΝΠ, Ογκολόγο /Χειρούργο 
-Μαστολόγο. 
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5/10/2019 
Διενέργεια δωρεάν αξιολογήσεων μαθησιακών δυσκολίων από την Αντιπρόεδρο του Κοινωνικού 

Ιατρείου  Κα Λ. Γεωργουλά – Εργοθεραπεύτρια και την Κα Ν. Γρίβα - Λογοθεραπεύτρια.  
 
2-3/11/2019 
Το Κοινωνικό Ιατρείο και  Φαρμακείο του Δήμου Ιθάκης συνεργάστηκε με την διαιτολόγο-διατροφολόγο 

και συγγραφέα του βιβλίου "Διατροφοζουζουνισματα: Φάε-παίξε-χαμογέλα", Σοφία Μπάμπου, η 
οποία πραγματοποίησε ανοιχτή ομιλία στον Δημοτικό Κινηματογράφο και δράση με διαδραστικά παιχνίδια 
και αφήγηση παραμυθιών. 

 
9-11/11/2019 
Το Κοινωνικό Ιατρείο και  Φαρμακείο του Δήμου Ιθάκης συμμετείχε ενεργά σε διαδικαστικό επίπεδο 

στην οργάνωση της έλευσης των Κινητών  Ιατρικών Μονάδων * καθώς και την ομαλή διεξαγωγή του  
μεγάλου αριθμού ομιλιών , δράσεων  και  προληπτικών εξετάσεων που  πραγματοποίησαν. 

 
*Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) είναι πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ξεκίνησε 

να υλοποιείται τον Ιανουάριο 2014 από την ΑΜΚΕ “Aναγέννηση & Πρόοδος” και την Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), σε συνεργασία με την Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) 

 
Νοέμβριος 2019 
Το Κοινωνικό Ιατρείο και  Φαρμακείο του Δήμου Ιθάκης ξεκίνησε εκ νέου συνεργασία του με την 

Ψυχίατρο-Παιδοψυχίατρο Κα Κων/να Σωτηριάδου(τ. Διευθύντρια Ψυχιατρικής ΓΝΠ «Άγιος Ανδρέας», τ. 
Συντ. Διευθύντρια Κέντρου Ψυχικής Υγείας  Πάτρας, τ. Fellow Ψυχοσωματικής Ιατρικής, Judge Baker 
Center, Harvard University). Ο προγραμματισμός ήταν να υπάρχει μηνιαία επίσκεψη της ψυχίατρου  έως 
τον Μάϊο του 2020. 

 
                                                               ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 
 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων και Ενεργειών της Τουριστικής Προβολής του  Δήμου Ιθάκης, 

για το έτος 2019, ως κάτωθι. 
                    

 Κατασκευή ψηφιακής εφαρμογής για μονοπάτια (android)  
                                                      Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :  7.500,00 ευρώ 
 

 Κατασκευή ιστοσελίδας για μονοπάτια 
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :    3.500,00 ευρώ 
 

 Επέκταση Τουριστικής ιστοσελίδας σε Τρίτη γλώσσα 
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :     1.000,00  ευρώ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΟΣΟΝ: 12.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Β) Δεδομένου των αναγκών που υπάρχουν,  εντός του 2019 έχουμε σκοπό να κάνουμε και τις κάτωθι 
ενέργειες κατά σειρά προτεραιότητας, για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού αρχές του 2019 . 

Επιπλέον δράσεις κατά σειρά προτεραιότητας: 
 

 Κατασκευή -Αγορά Χάρτη)  
                                                      Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :  3.500,00 ευρώ 
 

 Εκτύπωση χάρτη 
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :    2.000,00 ευρώ 
 

 Μετάφραση σε ξένη γλώσσα 
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :      2.000,00  ευρώ 

http://www.randp.gr/
http://www.aemy.gr/el/
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 Συμμετοχή σε έκθεση  
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :      4.000,00  ευρώ 
 

  Κατασκευή ψηφιακής εφαρμογής για μονοπάτια (iOS) 
                                                     Προτεινόμενος Προϋπολογισμός :      3.100,00  ευρώ 
 
                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ: 14.600 ευρώ 
 
                                       

                                                                                    Ο Δήμαρχος Ιθάκης 
                                                              
                                                                                 Διονύσιος Γερ. Στανίτσας 
 
 

 ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ 2019  

 
 

 

 
1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 
ΣΑΤΑ 

 
Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.10.7413.01 Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης 
οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη εντός σχεδίου 
περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του Λιμένα οικισμού Βαθύ 
Ιθάκης[ΣΑΤΑ] 

4.261,11 

02.30.6277.01 Μεταφορά αγωγού ομβρίων βαθέως [ΣΑΤΑ] 6.998,77 

02.30.7323.11 Επισκευή λιθοδομών στο Βαθύ - (ΣΑΤΑ) 4.999,68 

02.30.7333.01 Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΚΑΜΙΝΙΩΝ μετά από ζημιά 
στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις {ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016 
20.000,00€ και απο ΣΑΤΑ 20.000,00€ [μετά την 26/18 ΔΣ 
{40.000-20.000€ ΣΑΤΑ] 

13.448,70 

   

 
 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.35.6277.05 Καθαρισμός δρόμων από πλημμύρες [πολιτ.προστασίας] 1.995,00 

   

 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΥΠΕΣ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ  (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 2016) 

 
Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.30.7333.01 Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΚΑΜΙΝΙΩΝ μετά από ζημιά 
στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις {ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016 
20.000,00€ και απο ΣΑΤΑ 20.000,00€ [μετά την 26/18 ΔΣ 
{40.000-20.000€ ΣΑΤΑ] 

20.000,00 

02.30.7333.02 Επισκευή-τσιμεντόστρωση δρόμου ΜΑΡΜΑΓΚΑ μετά από ζημιά 
στο οδικό δίκτυο από βροχοπτώσεις  (ΥΠΕΣ θεομηνίες 2016) 

30.000,00 

   

 
2. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
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   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
Κατασκευή ράμπας πρόσβασης  ΑΜΕΑ  Δ.Σ.  Βαθέως Ιθάκης 
,Δ.Σ.  Σταυρού Ιθάκης. 

7.961,53 

      

  ΥΠΕΣ   ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ    

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2 
Προμήθεια μεβρανών για στεγανοποίησης της δεξαμενής 
πόσιμου ύδατος στην περιοχή Κάστρο. 

109.120,00 

   

 3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
Προμήθεια & τοποθέτηση προκατασκευασμένης δεξαμενής 
πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Πλατρειθιας. 

96.500,00 

2 
Προμήθεια & τοποθέτηση προκατασκευασμένης δεξαμενής 
πόσιμου ύδατος 1.000 κ.μ. Τ.Κ. Σταυρού. 

88.100,00 

  ΥΠΕΣ   ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ    

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3 
Κατασκευή ράμπας πρόσβασης  ΑΜΕΑ  Δ.Σ.  Βαθέως Ιθάκης 
,Δ.Σ.  Σταυρού Ιθάκης.  

6.038,17 

   

 4. ΕΡΓΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  

    

 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 

Προμήθεια -Τοπόθετηση μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 
200m3 πόσιμου νερού για Σταυρό-Πλατρειθιά-Φρίκες 
[2006ΣΕ3300000-ΣΑΕ 330-υδροδότηση άνυδρων νησιών. 

250.000,00 

      

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ    

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2 
Προμήθεια -Τοπόθετηση  οργάνων Παιδικών χαρών του Δήμου 
Ιθάκης. 

202.500,00 

3 Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα . 77.300,00 

      

  ΣΑΤΑ   

α/α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4 
Προμήθεια -Τοπόθετηση  οργάνων Παιδικών χαρών του Δήμου 
Ιθάκης. 

24.500,00 

   

   

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2019 

 

 

 

 

 
ΣΑΤΑ 
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Κωδικός 
Λογαριασμού 

Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.10.6654.04 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ  3.999,99 

02.10.6662.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού  9.213,33 

02.10.7134.02 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήμτος 3.100,00 

02.10.7135.02 Προμήθεια δύο [2] air condition για Δημοτική αίθουσα Σταυρού 7.998,00 

02.10.7135.03 Προμήθεια πίνακα και υλικών αίθουσας Περαχωρίου 3.496,80 

02.25.6262.28 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλιών boosters 
Περαχωρίου  

1.093,68 

02.25.6279.01 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλιών γεωτρήσεων 4.650,00 

02.25.6279.02 Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών και επισκευή  1.089,96 

02.25.6662.03 Προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης  7.758,05 

02.25.6662.04 Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μονάδων  3.341,80 

02.25.6662.09 Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης  7.560,75 

02.25.7135.05 Προμήθεια δοχείου φίλτρου φυσιγγίων & εξαρτημάτων 
εγκατάστασης μονάδας Judo 200  

6.547,20 

02.20.7132.01 Προμήθεια απορριμματοφόρου  109.120,00 

02.30.6699.01 Προμήθεια χρωμάτων-σιδερικών 22.515,79 

02.30.6699.02 Προμήθεια παγκάκια 5.105,70 

02.30.7135.01 Κοινότητα ΚΙΟΝΙΟΥ Προμήθεια παραθύρων Δημοτικού 
Καταστήματος Κιονίου  

16.998,54 

02.30.7135.05 προμήθεια υλικού ξυλείας κοινοχρήστων χώρων 9.950,75 

02.30.7135.09 Προμήθεια οργάνων υπαίθριου γυμναστηρίου 9.473,60 

02.30.7323.33 Προμήθεια οικοδομικών υλικών  22.686,73 

02.30.8121.01 Προμήθεια εργαλείων για τεχνική  υπηρεσίας και υπηρεσία 
καθαριότητας 

2.969,55 

02.35.6279.01 κοπή - κλάδεμα δένδρων 5.000,00    

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 
Κωδικός 

Λογαριασμού 
Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.30.6694.04 Προμήθεια υλικών για πολιτική προστασία. 15.839,80 

  
 

  

  ΥΠΕΣ   ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ    

Κωδικός 
Λογαριασμού 

Περιγραφή Πληρωθέντα 

02.25.8121.01 Οφειλή προμήθειας μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης. 26.719,52 

 
 
        Ο κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αναφέρει τα εξής : 
 
       « Εχετε μεγαλύτερη έπαρση στην 2η  θητεία σας, θα μείνετε στην ιστορία ως Δήμαρχος το μακρύ χέρι 
της Κυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συμρφωνείτε σχεδόν σε όλες τις οδηγίες της ΚΕΔΕ, πλην μιας, 
αυτής για τα κατατεθέντα αποθεματικά των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
  
        Οι λογοδοσίες είναι εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Η διαφωνία μας είναι ότι δεν έχουν 
γίνει αυτά που εμείς θεωρούμε σπουδαία. Δεν έγινε τίποτε για την μείωση των ανταποδοτικών τελών, για 
την μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών, την επάνδρωση του Κέντρου Υγείας. Στο Κοινωνικό Ιατρείο 
– Φαρμακείο όντως είναι αρκετές οι δράσεις, όμως ο Δήμος πρέπει να πιέσει στην κατεύθυνση να μην 
χρειάζονται αυτοί οι θεσμοί , όπως και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Επίσης δεν έγινε τίποτα για τον διορισμό 
δασκάλων. Δεν το ψηφίζουμε. » 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 
  Την έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων Δήμου Ιθάκης έτους 2019 όπως αναλυτικά εκτίθεται 

στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 
  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                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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