
 
  
  
                                                                                ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Από το  πρακτικό της  33ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  17-12-2020. 
 
                                                                          Πράξη 172η                                                  
    Ιθάκη, σήμερα 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ πραγματοποιήθηκε 

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του 
Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 7569/11-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και με την εγκύκλιο αρ. 426/77233/13.11.2020 του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις 
συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς από τα 17 μέλη του, ήταν παρόντα τα 16 και 

αναλυτικά : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

1. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
(αποχώρησε μετά το 
4ο θέμα ημ.διάταξης) 

  

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
                         

11. 
 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

 
(Αν και νομίμως 
προσκληθείς) 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 12. 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

  

5.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  
 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
 

14. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 15. 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

  

8.  
  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

16. 
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Αίτημα του 

υπαλλήλου του Δήμου Διονυσίου Ράζου του Ανδρέα για παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δήμο, 
εν όψει της επικείμενης υποχρεωτικής συνταξιοδότησής του.) και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που 
εισηγείται το θέμα σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7526/10-12-2020 επιστολή του ανωτέρω υπαλλήλου του 
Δήμου με την οποία αιτείται ενόψει της επικείμενης (υποχρεωτικής λόγω ηλικίας) συνταξιοδότησής του, να 
εξεταστεί η επιθυμία του να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, 
όπου ως οδηγός θα μπορούσε να διαθέσει εθελοντικά και χωρίς αμοιβή την εμπειρία και τις γνώσεις που 
αποκόμισε κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας του στον Δήμο. 

 
Ο κ.  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) αναφέρει ότι συμφωνεί με την 

επιφύλαξη σχετικά με το θέμα ηλικίας ως προς την χρήση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου.  
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου καθώς και την διαλογική συζήτηση 

όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

ΑΔΑ: Ψ7ΔΗΩΕΟ-ΥΦΧ



 
  
  
                                                                                ΑΝΑΤΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα του υπαλλήλου του Δήμου Διονυσίου Ράζου του Ανδρέα για παροχή 

εθελοντικής υπηρεσίας στο Δήμο, εν όψει της επικείμενης υποχρεωτικής (λόγω ηλικίας) συνταξιοδότησής 
του στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, όπου ως οδηγός θα διαθέσει εθελοντικά και χωρίς αμοιβή την 
εμπειρία και τις γνώσεις που αποκόμισε κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας του στον Δήμο. 

 
Επίσης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, θα διαχειρίζεται 

το υλικό του τομέα Πολιτικής Προστασίας των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο. 
  

Ο κ.  ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) συμφωνεί με την επιφύλαξη σχετικά 
με το θέμα ηλικίας ως προς την χρήση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου.  

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                Ακριβές αντίγραφο  
                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 
                                                         ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΔΗΩΕΟ-ΥΦΧ
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