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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 1-10-2020.
Πράξη 122η
Ιθάκη, σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ , 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. 5324/25-9-2020 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.
163/33282/29-5-2020 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 :
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
7.
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1.

2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

4.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

5.

8.

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
(αποχ. στο 7o θέμα)

9.

4.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

10.

5.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(αποχώρησε στο 1ο θέμα ΗΔ)
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.

6.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(Αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Αίτημα της ΛΑΙΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ για συζήτηση με θέμα την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας
και των άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν.> και αφού το Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας, ως κατεπείγοντος, δίνει το λόγο στον Ε.
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟ, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ
που εισηγείται το θέμα, σύμφωνα με την κατωτέρω επιστολή που εστάλη στον Δήμαρχο Ιθάκης με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
< Ιθάκη 23-9-2020,
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΘΑΚΗΣ
Κύριε Δήμαρχε.
Είναι νωπές ακόμα οι στιγμές που βιώσαμε ως νησί από το πέρασμα του Ιανού από την περιοχή μας.
Ως εκ τούτου κατά πρώτο θέλουμε ως παράταξη να δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους
τους πληγέντες συμπολίτες μας και τις ευχαριστίες μας στην Πυροσβεστική, στους τεχνικούς ΔΕΗ-ΟΤΕ και
στους υπαλλήλους του Δήμου, που αυτές τις μέρες έχουν υπερβάλλει εαυτό για την αποκατάσταση των
ζημιών.
Η διάρκεια και η ένταση του φαινομένου δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε να συγκαλύψει πολιτικές
ευθύνες από όπου κι αν προέρχονται. Η γύμνια των υποδομών απέναντι σε φυσικά φαινόμενα στην
πρόσφατη ιστορία των νησιών μας, φαίνεται δεν συγκίνησε και δεν ευαισθητοποίησε Κυβερνήσεις και ΠΙΝ
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ώστε να μεριμνήσουν για σχέδιο, μέτρα και υποδομές για να είναι αμβλυμμένες οι συνέπειες στους
κατοίκους και στους επισκέπτες. Η δική σας ευθύνη κύριε Δήμαρχε είναι η αποδοχή από μέρους σας της
πολιτικής αυτής που διαθέτει το εξωφρενικό ποσό των 27000 ευρώ για έργα και ανάγκες στο κομμάτι της
Πολιτικής Προστασίας και η διαχείρισή τους. Η φιλότιμη και πολλές φορές ριψοκίνδυνη παρουσία δική σας
και των αντιδημάρχων στους τόπους που πλήγηκαν περισσότερο, ειδικά κατά τη διάρκεια του φαινομένου,
είναι άξια αναφοράς, αλλά δεν φτάνει.
Η έκταση των ζημιών σε υποδομές –δρόμοι, κτήρια και λοιπά- καθιστά κοροϊδία το αναγγελθέν ποσό
των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ – λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο δεν έχει σημασία – από την Κυβέρνηση
και ΠΙΝ , τη στιγμή που το κομμάτι του δρόμου στον Μπροστά Αετό χρειάζεται πολλά περισσότερα για να
αποκατασταθεί και να είναι ασφαλές αφού είναι σημείο του δρόμου που συνδέει τα δύο τμήματα του νησιού
και κυρίως γιατί από κει περνά το λεωφορείο που μεταφέρει μαθητές.
Επειδή οι υποσχέσεις διαχρονικά των κυβερνήσεων μετά από κάθε τέτοια καταστροφή καθόλου δεν
πλησιάζουν τις πραγματικές ανάγκες ,πόσο μάλλον οι τελικές λύσεις, πρέπει ως Δήμος να πάρουμε μέτρα
για να πιέσουμε στην κατεύθυνση αυτή.
Ζητάμε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού συμβουλίου με μοναδικό θέμα αυτό της αντιμετώπισης των
συνεπειών της κακοκαιρίας και των άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν.
Στη κατεύθυνση αυτή προτείνουμε, ζητάμε και διεκδικούμε έξω από την επιχορήγηση που ήδη έχει
δοθεί :
Ø Άμεση προμήθεια ηλεκτρογεννητριών ικανών για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης στη
βόρεια Ιθάκη.
Ø Άμεση καταγραφή και αποζημίωση στο 100% όλων των πληγέντων επαγγελματιών, και
νοικοκυριών.
Ø Άμεση αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και του οδικού δικτύου (περιφερειακό – δημοτικό
– αγροτικό)
Ø Επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νευραλγικά τμήματα του Δήμου.
Ø Απαλλαγή των πληγέντων επαγγελματιών από δημοτικά τέλη.
Ø Απαλλαγή των μονίμων κατοίκων της Ιθάκης από ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, χρέη σε εφορία, ΟΑΕΕ. Να
σταματήσουν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.
Ø Απαλλαγή του πάγιου τέλους ύδρευσης των κατοίκων του Κιονιού.
Ø Διεκδικούμε ως Δήμος γενναία χρηματοδότηση από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους τόση όση
χρειάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη δημιουργία τέτοιων υποδομών, ώστε να
αντεπεξέρχονται και στα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, που ήρθαν και δυστυχώς θα μείνουν.
Ø Σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας και εκπαίδευσης του πληθυσμού από φυσικές
καταστροφές.
Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Ιθάκης
Νώντας Μαυροκέφαλος
Αλέξανδρος Ταφλαμπάς
Σάββας Πατσαλιάς
Βασίλης Περίχαρος >
Ο Δήμαρχος εκ μέρους της πλειοψηφίας δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτάσεις της ΛΑ.ΣΥ. πλην α)
όσο αφορά την απαλλαγή των πληγέντων επαγγελματιών από δημοτικά τέλη, όπου δήλωσε ότι θα
συζητηθεί στο επόμενο Συμβούλιο, έπειτα και από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και β)
όσο αφορά την απαλλαγή του πάγιου τέλους ύδρευσης των κατοίκων του Κιονίου, όπου πρέπει να το
εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη το την εισήγηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ καθώς και την
διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τα μέτρα που προτείνει η Δημοτική Παράταξη της Μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΙΘΑΚΗΣ στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της θεομηνίας ΙΑΝΟΣ και των άμεσων και
μακροπρόθεσμων μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν, πέρα από την επιχορήγηση που ήδη έχει δοθεί :
Ø Άμεση προμήθεια ηλεκτρογεννητριών ικανών για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης στη
βόρεια Ιθάκη.
Ø Άμεση καταγραφή και αποζημίωση στο 100% όλων των πληγέντων επαγγελματιών, και
νοικοκυριών.
Ø Άμεση αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και του οδικού δικτύου (περιφερειακό – δημοτικό
– αγροτικό)
Ø Επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε νευραλγικά τμήματα του Δήμου.
Ø Απαλλαγή των μονίμων κατοίκων της Ιθάκης από ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, χρέη σε εφορία, ΟΑΕΕ. Να
σταματήσουν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί.
Ø Διεκδικούμε ως Δήμος γενναία χρηματοδότηση από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους τόση όση
χρειάζεται για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και τη δημιουργία τέτοιων υποδομών, ώστε να
αντεπεξέρχονται και στα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, που ήρθαν και δυστυχώς θα μείνουν.
Ø Σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας και εκπαίδευσης του πληθυσμού από φυσικές
καταστροφές.
2. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Όσο αφορά τα παρακάτω από τα προτεινόμενα μέτρα :
Ø Η απαλλαγή των πληγέντων επαγγελματιών από δημοτικά τέλη, να συζητηθεί στο επόμενο
Συμβούλιο, έπειτα και από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
και
Ø Η απαλλαγή του πάγιου τέλους ύδρευσης των κατοίκων του Κιονιού, να την εισηγηθεί η Οικονομική
Επιτροπή και να επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για οριστική απόφαση.
Οι τρεις παρόντες Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ) και όσο αφορά τα δύο
ανωτέρω μέτρα, εμμένουν στην αρχική τους πρόταση.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

