
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  9-2-2020. 

                                                                               Πράξη 28η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, 
έπειτα από την αρ. 596/5-2-2020 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 από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 14 : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

8. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

9. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε κατά το 6ο 
θέμα) 

2. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

10. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
(αποχώρησε κατά το 8ο 
θέμα) 

3. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 11. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 (αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  12. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  13. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  14. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Λήψη 

απόφασης για την κατεδάφιση του κτιρίου του (πρώην) ΠΙΚΠΑ στο Βαθύ Ιθάκης, λόγω 

επικινδυνότητας) και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος, δίνει το 
λόγο στο Δήμαρχο που εισηγείται τα εξής: 
 
    < Κρίνεται απαραίτητη η κατεδάφιση του ανωτέρω κτιρίου λόγω επικινδυνότητας και προτείνω  την 
προμήθεια container για την στέγαση του Συλλόγου των Φιλόζωων που φιλοξενούνταν στο εν λόγω 
κτίριο. 
 
    Θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστεί η δωρεά του κόστους των εργασιών κατεδάφισης. > 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

Εγκρίνει την κατεδάφιση του κτιρίου πρώην ΠΙΚΠΑ στο Βαθύ Ιθάκης λόγω επικινδυνότητας και την 
προμήθεια container για την στέγαση του Συλλόγου των Φιλόζωων που φιλοξενούνταν στο εν λόγω 
κτίριο. Η σχετική πίστωση για την προμήθεια container θα ψηφιστεί σε νεότερη συνεδρίαση με 
αναμόρφωση του τρέχοντος προυπολογισμού.  

 
Ο κ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ) απέχει από την 

ψηφοφορία. 

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: ΩΣ3ΛΩΕΟ-ΒΚΚ
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