
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                               Πράξη 17η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Συγκρότηση 

επιτροπής κατάρτισης των μητρώων αρρένων του Δήμου Ιθάκης για τους  γεννηθέντες το έτος 

2019) και αναφέρει τα εξής :  
 
       < Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2219/93, το ετήσιο μητρώο αρρένων καταρτίζεται από 

τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, τον 
αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο και από το οικείο Ληξίαρχο. Στην παρ.2 του πιο πάνω 
άρθρου αναφέρεται ότι, όπου η ιδιότητα του Ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη 
της επιτροπής, μετέχει σ’αυτή ένας Δημ. Σύμβουλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση 
του Δ.Σ. 

 
      Στο Δήμο μας τυγχάνει η αρμόδια υπάλληλος για τα μητρώα αρρένων  κα Βασιλική Ρεμαντά να 

έχει και την ιδιότητα του Ληξιάρχου, κατά συνέπεια πρέπει να οριστεί ένας Δημοτικός Σύμβουλος  με τον 
αναπληρωτή του (πλην των Αντιδημάρχων) > 

 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του 

Ν.2219/93  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 
       Ορίζει τακτικό μέλος στην επιτροπή κατάρτισης των μητρώων αρρένων του Δήμου μας, για 

τους  γεννηθέντες το έτος 2019, τον Δημ. Σύμβουλο ΔΟΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αναπληρωτή του τον 

ΑΔΑ: 60ΕΙΩΕΟ-ΤΔΙ



 

 

 
ΤΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, λόγω του γεγονότος ότι η Ληξίαρχος κα Βασιλική Ρεμαντά  τυγχάνει και αρμόδια  
υπάλληλος του Δήμου για τα μητρώα αρρένων. 

 
        Συνεπώς η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται από  : 
 

 Τον Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, 
 

 Την Ληξίαρχο και αρμόδια  υπάλληλο του Δήμου για τα μητρώα αρρένων κα Βασιλική Ρεμαντά. 
 

 τον Δημ. Σύμβουλο  ΔΟΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αναπληρωτή του τον ΤΡΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ. 
 

  Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 
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