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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 6-11-2020.
Πράξη 155η
Ιθάκη, σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ , 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. 6604/2-11-2020 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 12 :
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ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
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(αποχώρησε πριν το 1ο
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(Αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Έγκριση
ψηφίσματος για την επίσημη θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας βιώσιμων στόχων του
Δικτύου SDG 17 Greece, σε επίπεδο Ελληνικής τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμμετοχής στη δράση
«ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ».> και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που θέτει υπόψη των μελών το από 249-2020 δελτίο τύπου του δικτύου SDG 17 Greece, που έχει ως εξής:
To Δίκτυο SDG 17 Greece, ως ο μοναδικός εντεταλμένος φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
για την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με επίκεντρο την Παγκόσμια
Εβδομάδα Κινητοποίησης του ΟΗΕ για την αφύπνιση των πολιτών ως προς τους συγκεκριμένους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030,
αναλαμβάνει τις εξής πρωτοβουλίες: 1. Εισηγήθηκε προς το Γραφείο Επικοινωνίας του ΟΗΕ για Ελλάδα
και Κύπρο αλλά και προς τους Δήμους μέλη του Δικτύου τη θεσμοθέτηση της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων
του Δικτύου SDG 17 Greece σε επίπεδο ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, για την προώθηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελούν προτεραιότητες του Δικτύου. 2.
Ενεργοποιεί κατά προτεραιότητα 5 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 με επίκεντρο τους τομείς
της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος με τη συμμετοχή των Δήμων
μελών του Δικτύου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με τίτλο «Υιοθέτησε έναν Στόχο» ενεργοποιεί
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για τους Στόχους 3, 4, 11, 12, 17 του ΟΗΕ που υπηρετούν τις
στοχεύσεις και τις πρακτικές που προάγει το Δίκτυο SDG 17 Greece στους συγκεκριμένους τομείς. Το
πλαίσιο των δράσεων ανά τομέα αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:
• Δράση «Υιοθέτησε τους Ήρωες της καθημερινότητας στην εποχή του COVID 19», ενεργοποιώντας
τον Στόχο 3 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που αφορά στην Υγεία,
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• Δράση «Υιοθέτησε το Πρόγραμμα Safer Internet σε 3 Σχολεία», ενεργοποιώντας τον Στόχο 4 από
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που αφορά στην Παιδεία,
• Δράση «Υιοθέτησε ένα Πολιτιστικό Τοπόσημο ή Μνημείο», ενεργοποιώντας τον Στόχο 17 για τη
Συνεργασία, με επίκεντρο τον Πολιτισμό,
• Δράση «Υιοθέτησε μία καινοτόμα εφαρμογή ή πρακτική», ενεργοποιώντας τον Στόχο 11 για τις
βιώσιμες πόλεις και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, Δράση «Υιοθέτησε μία δράση
επαναχρησιμοποίησης» ενεργοποιώντας τον Στόχο 12 για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή στη
βάση της κυκλικής οικονομίας.
Με αφορμή τη συμμετοχή του Δικτύου SDG 17 Greece στην Παγκόσμια Εβδομάδα Κινητοποίησης του
ΟΗΕ για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Πρόεδρος του Δικτύου Μαρίνα Πατούλη Σταυράκη,
δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφεται μία συντονισμένη προσπάθεια που συσπειρώνει
περισσότερους από 100 Δήμους και άλλους οργανισμούς με αποστολή την κοινή δέσμευση να
ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών στην κατεύθυνση της
υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το πλαίσιο δραστηριοποίησης και λειτουργίας των
μελλοντικών κοινωνιών. Το ελληνικό Δίκτυο SDG 17 Greece αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της ελληνικής
κοινωνίας στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια. Μέσα από τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αφενός
επιχειρούμε να ενεργοποιήσουμε τα μέλη του Δικτύου προς αυτή την κατεύθυνση θέτοντας τις
προτεραιότητες και το πλαίσιο για το 2020, αφετέρου να αναδειχθεί ο ενεργός ρόλος του Δικτύου SDG 17
Greece ως ο επίσημος φορέας σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην παγκόσμια
δικτύωση με αποστολή την προώθηση των Στόχων της ατζέντας 2030 του ΟΗΕ. Με οδηγό το όραμά μας
να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
να συνδιαμορφώσουμε τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, μέσα από τις παραπάνω πρωτοβουλίες κάνουμε
πράξη το επόμενο κοινό μας βήμα.
Η επιτυχία μας να συνεργαστούμε θα έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα και οφέλη για την ευημερία
των παιδιών μας και των επόμενων γενεών».
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή
αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.

Εγκρίνει το ψήφισμα για την επίσημη θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας βιώσιμων στόχων του
Δικτύου SDG 17 Greece σε επίπεδο Ελληνικής τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμμετέχει στη δράση
«ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑΝ ΣΤΟΧΟ.

2.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Μειοψηφεί ο κ. Α. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ) ο οποίος δηλώνει τα κατωτέρω :

<Θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει να λαβαίνει μέρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες που δεν έχουν
καμία σχέση με τον πολιτισμό, την κοινωνία και την αλληλεγγύη.>
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

