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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 1-10-2020.
Πράξη 126η
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 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Υπόμνημα
Συνεργασίας και δημιουργίας Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων από τις Μουσειακές Συλλογές του
Ιονίου Πανεπιστημίου – συμμετοχή Ναυτικού & Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης.> και δίνει τον λόγο
στον Δήμαρχο που εισηγείται τα εξής :
«Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, το Πανεπιστημιακό Μουσείο του Ιονίου Πανεπιστημίου
πραγματοποίησε ευρεία τηλεδιάσκεψη με μουσειακούς και πολιτιστικούς φορείς των νησιών της Κέρκυρας,
της Λευκάδας, του Καστού, της Ιθάκης και της Ζακύνθου με θέμα «Οι μικροί πολιτιστικοί θησαυροί του
Ιουνίου και η κρίση της πανδημίας».
Κατόπιν ενεργειών δικτύωσης από την Α. Σταθοπούλου, στην προαναφερθείσα τηλεδιάσκεψη
συμμετείχε και ο Δήμος Ιθάκης, ως διοικητικό όργανο του Ναυτικού-Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης, με
εκπροσώπους του τον Αντιδήμαρχο Πολιτιστικών Παναγιώτη Δόριζα, την Πρόεδρο της Πολιτιστικής
Επιτροπής Αθηνά Αρσένη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικών Κωνσταντίνο Καραβία.
Όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση ότι η δικτύωση των «μικρών φορέων»
είναι σημαντική για την εξέλιξη και την βιωσιμότητά τους.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το επισυναπτόμενο Υπόμνημα Συνεργασίας, μέσα από το οποίο οι
μουσειακοί φορείς θα ενισχύσουν την λειτουργία τους και την βιωσιμότητά τους, ενώ θα συμβάλουν στην
ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας των νησιών τους και του Επτανησιακού Πολιτιστικού, ως
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ενιαίας πολιτιστικής ενότητας του επτανησιακού χώρου, κατά τρόπο επιστημονικά και τεχνικά ορθό και
μακρόπνοο.
Ως μέλος ορίζεται ο κάθε φορέας-μουσείο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κάθε συμμετέχων
φορέας διατηρεί μία ψήφο.
Ο εκπρόσωπος του φορέα-μουσείου «Ναυτικό & Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης» δεσμεύεται με την
παρούσα απόφαση α) να συμμετέχει στις οργανωτικές/διοικητικές εργασίες του Δικτύου Ιονίων Νήσων κατά
τις ανάγκες του, β) να μεταφέρει προτάσεις και γ) να ψηφίζει θετικά ή αρνητικά στην Ολομέλεια των Φορέων,
κατόπιν συνεννόησης με τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ιθάκης που θα συμμετέχουν στις
Επιτροπές Εργασίας και τον Δήμαρχο, βάσει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπου αυτή απαιτείται.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ζητάμε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: να διερευνήσουν το
εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, να εξουσιοδοτήσουν τον Δήμαρχο Ιθάκης να υπογράψει την ένταξή μας
στο Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων καθώς και να εγκρίνουν την πρότασή μας για ορισμό ως εκπροσώπου
του Ναυτικού-Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης την Α. Σταθοπούλου με τη δέσμευση της ως άνω
προϋπόθεσης.
Ο Δήμαρχος Ιθάκης
Επισυνάπτεται:
Διονύσιος Γερ. Στανίτσας
1) Υπόμνημα Συνεργασίας και Δημιουργίας
Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων
2) Δελτίο Τύπου
3) Πρόγραμμα Τηλεδιάσκεψης »

Ακολουθεί το εν λόγω υπόμνημα :
Υπόμνημα Συνεργασίας και Δημιουργίας Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων
ONOMA:
ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
XAPAKTHPAΣ:
Περιλαμβάνονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανοικτοί
στο κοινό.
ΓEΩΓPAΦIKOΣ ΠEPIOPIΣMOΣ:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Στην Κέρκυρα 23 Ιουλίου 2020 οι παρακάτω φορείς:


Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου



Δημοτική Πινακοθήκη Κεντρικής Κέρκυρας



Μουσείο Καποδίστρια



Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Κέρκυρας



Βιβλιοθήκη Γρηγορίου Ξενόπουλου
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Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων



Μουσείο Ούγκο Φώσκολο



Βερτζάγειο Μουσείο



Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων



Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου- Ιακωβάτειος



Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο



Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης



Ναυτικό Μουσείο Καστού



Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας

συμφωνούν ότι θα συνεργαστούν μεταξύ τους στο πλαίσιο του Δικτύου Μουσείων που ιδρύεται
με το παρόν υπόμνημα, σύμφωνα με τους όρους και στόχους που αναφέρονται στη συνέχεια. Οι
συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι μέσω του δικτύου θα ενισχυθεί η λειτουργία και η βιωσιμότητα των
μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα αυτού
του χώρου. H πρόθεση του Δικτύου είναι να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας.
Στόχοι
Οι στόχοι του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων αφορούν τρεις βασικούς άξονες: τη βιωσιμότητα
των μουσείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, την δημιουργία μιας κοινής πολιτιστικής πολιτικής και
την ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής ταυτότητας. Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στους στόχους του
Δικτύου είναι η δημιουργία μιας κοινής επικοινωνιακής βάσης των φορέων-μελών, η αύξηση της
επισκεψιμότητας μέσω μιας κοινής πολιτικής, η προβολή τους μέσω ενός δυναμικού ιστότοπου αλλά
και η σύνδεση του Δικτύου με τους επιμέρους ιστότοπους του κάθε φορέα. Επίσης, σημαντικό στόχο
του Δικτύου αποτελούν η επιστημονική συνεργασία και υποστήριξη των μελών και η ανταλλαγή
τεχνογνωσίας. Η ενίσχυση της βιωσιμότητας των φορέων θα υποστηριχθεί μέσω της συλλογικής
ανάληψης προγραμμάτων, της συνεργασίας στην διαδικασία προσέγγισης χορηγών και της
αλληλοβοήθειας στην κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών. Τέλος, για την ανάδειξη της επτανησιακής
ταυτότητας σημαντική είναι η δημιουργία ενός κοινού προγραμματισμού δράσεων και εκδηλώσεων και
η αξιοποίηση και προβολή αρχειακού και μουσειακού υλικού.
Οργάνωση
Kαθένα από τα μέλη του Δικτύου διατηρεί το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας του καθώς και την
αυτονομία του. H συνεργασία μεταξύ των μελών βασίζεται στις αρχές της ανεξάρτητης έκφρασης. H
λειτουργία του Δικτύου στηρίζεται στην Ολομέλεια καθότι οι φορείς θα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες
δράσεων στο πλαίσιο της συνεννόησης με το Δίκτυο. Κάθε χρόνο τα μέλη του Δικτύου θα συνδιαμορφώνουν έναν κοινό ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και εκδηλώσεων στον οποίο θα
συμμετέχουν όλα τα μέλη. Στις συναντήσεις των μελών, θα συζητούνται οι δυνατότητες συμμετοχής
και θα αποφασίζονται οι συνεργασίες. Επίσης, στις συναντήσεις τα μέλη θα μπορούν να μοιράζονται
τα κοινά αλλά και τα επιμέρους προβλήματά τους για να σχεδιάζεται από κοινού η ορθή οργάνωση
των αναγκών και των σχετικών λύσεων.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία κατόπιν συζήτησης. Kάθε συμμετέχων φορέας
διατηρεί μία ψήφο, ανεξάρτητα των εκπροσώπων του στη συνάντηση, διότι στο πλαίσιο του Δικτύου
δε νοείται ιεραρχία.
Ομάδες εργασίας διαχειριστών και επιμελητών θα χρησιμεύσουν ως βασικό εργαλείο
επικοινωνίας κάθε φορέα για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους σε οργανωτικό και
επιστημονικό επίπεδο, καθώς και για τη διαχείριση προγραμμάτων.
Θα λειτουργούν οι εξής ομάδες εργασίας:




Ομάδα οργάνωσης και επικοινωνίας των μελών του Δικτύου
Ομάδα επιμέλειας μουσειακών συλλογών
Ομάδας προώθησης-προβολής του Δικτύου
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Ομάδα προγραμματισμού και κοινών δράσεων/εκδηλώσεων
Ομάδα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και χορηγιών

Η σύσταση των ομάδων θα αποφασιστεί από την Ολομέλεια του Δικτύου.
H Γραμματεία ανατίθεται στην Ομάδα οργάνωσης και επικοινωνίας των μελών του Δικτύου, η
οποία θα υπογράφει τα έγγραφα της αλληλογραφίας ως Για τη Γραμματεία του Δικτύου.
Μέλη
Ως μέλη γίνονται δεκτά όσα μουσεία ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ύστερα από
συζήτηση και αποδοχή από την Ολομέλεια του Δικτύου. Τα νέα μέλη θα προστίθενται στο παρόν
Υπόμνημα Συνεργασίας και με την υπογραφή του παρόντος θα θεωρούνται μέλη του Δικτύου.
Τα μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται τους στόχους του Δικτύου και να εργάζονται σε κοινή βάση.
Τα μέλη του δικτύου οφείλουν να παρουσιάζουν τη συνεργασία τους μέσα από τον ιστότοπό τους, τον
οποίο πρέπει να ενημερώνουν τακτικά, αναφέροντας τα νέα των δράσεων και των προγραμμάτων
που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Δικτύου. Με αυτό τον τρόπο η δράση του Δικτύου
εμπλουτίζει αυτονόητα το βιογραφικό κάθε φορέα που συμμετέχει σε αυτό.
Σε περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί να αποχωρήσει από το δίκτυο μπορεί με μια γραπτή
δήλωση αποχώρησης να διακόψει την συνεργασία του.
Συναντήσεις
Oι εκπρόσωποι των φορέων θα συναντώνται ανά τρίμηνο μέσω τηλεδιασκέψεων. Πυκνότερες
συναντήσεις θα ορίζονται, εφόσον υπάρχουν επείγοντα θέματα προς συζήτηση, κατόπιν
συνεννόησης. Οι ομάδες εργασίας θα βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μεταξύ τους και με τα μέλη
του Δικτύου.
Προβολή του Δικτύου
Η υπεύθυνη ομάδα εργασίας του Δικτύου ασχολείται με την προώθηση - προβολή του, με τα
ενημερωτικά έντυπα και την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δικτύου, προκειμένου η εικόνα του Δικτύου
να εκφράζει όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Τα Δελτία Tύπου θα πρέπει να συζητούνται και να
έχουν την έγκριση του συνόλου των μελών.
Σχέση με τους κρατικούς και δημόσιους φορείς
Η συμμετοχή στο Δίκτυο δεν επηρεάζει τα μέλη του του Δικτύου που τυχόν εποπτεύονται από
δημόσιους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας, Δήμος κ.ο.κ.). Το Δίκτυο δεν εποπτεύεται από
κανέναν κρατικό φορέα αλλά και δεν αντίκειται στους σκοπούς των εποπτευόντων κρατικών φορέων.
Τα εποπτευόμενα μέλη του Δικτύου οφείλουν να ενημερώνουν τις οικείες Διευθύνσεις τους για τις
δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Δικτύου.
Νομική μορφή
Το Δίκτυο δεν έχει επίσημη νομική μορφή. Αν παραστεί ανάγκη δημιουργίας νομικής μορφής αυτό
θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί από κοινού από όλα τα μέλη.
Οικονομικά ζητήματα και χρηματοδότηση
Κάθε φορέας θα είναι υπεύθυνος για τα λειτουργικά του έξοδα, τα οποία καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό του, καθώς και από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης. Το Δίκτυο έχει
ειδική ομάδα εργασίας που θα ασχολείται με την αναζήτηση και την διεκδίκηση χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, ευρωπαϊκών η εθνικών ώστε να καλύπτονται ανάγκες όπως η τεκμηρίωση των
συλλογών, μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες, συντήρηση, οργάνωση εκθέσεων και
εκδηλώσεων. Η Ομάδα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και χορηγιών θα καταγράψει τις εν δυνάμει
πηγές χρηματοδότησης με στόχο την εξασφάλιση πόρων για την κάλυψη των δράσεων του Δικτύου.
Διάρκεια και καταγγελία
Το παρόν υπόμνημα θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής από τους φορείς που
αναφέρθηκαν πιο πάνω και θα παραμείνει σε ισχύ επ΄ αόριστον. Αυτό το υπόμνημα αποτελεί το
σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και αντικαθιστά όλες τις προγενέστερες προφορικές
συμφωνίες μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας. Το υπόμνημα μπορεί να
τροποποιηθεί μόνο μέσω γραπτών προτάσεων από το μέλος που το επιθυμεί. Τέτοιες τροποποιήσεις,
αφού εγκριθούν από την πλειοψηφία των μελών του δικτύου, θα γίνουν μέρος αυτού του υπομνήματος.
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Οι εκπρόσωποι των φορέων (υπογραφές):
Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοτική Πινακοθήκη Κεντρικής Κέρκυρας
Μουσείο Καποδίστρια
Εθνική Πινακοθήκη, παράρτημα Κέρκυρας
Βιβλιοθήκη Γρηγορίου Ξενόπουλου
Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων
Μουσείο Ούγκο Φώσκολο
Βερτζάγειο Μουσείο
Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου- Ιακωβάτειος
Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης
Ναυτικό Μουσείο Καστού
Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, καθώς και την διαλογική
συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το ανωτέρω μνημόνιο συνεργασίας και δημιουργίας Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων από
τις Μουσειακές Συλλογές του Ιονίου Πανεπιστημίου και την συμμετοχή του Ναυτικού &
Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιθάκης να υπογράψει την ένταξή του Ναυτικού & Λαογραφικού
Μουσείου Ιθάκης στο Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων καθώς και :
3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Ναυτικού-Λαογραφικού Μουσείου Ιθάκης την Αννα Σταθοπούλου με τη
δέσμευση : α) να συμμετέχει στις οργανωτικές/διοικητικές εργασίες του Δικτύου Ιονίων Νήσων κατά
τις ανάγκες του, β) να μεταφέρει προτάσεις και γ) να ψηφίζει θετικά ή αρνητικά στην Ολομέλεια των
Φορέων, κατόπιν συνεννόησης με τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ιθάκης που θα
συμμετέχουν στις Επιτροπές Εργασίας και τον Δήμαρχο, βάσει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
όπου αυτή απαιτείται.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

