
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

                                                                               Πράξη 32η                                                  
  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 ημερήσιας διάταξης (Τροποποίηση 

του Τεχνικού προγράμματος για την απένταξη του έργου της αποπεράτωσης του δρόμου προς 

Καμίνια στο Δήμο Ιθάκης προϋπολογισμού  150.000,00 €, που περιλαμβάνεται στην  αρ. 32/2019  

μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς) και δίνει το λόγο στον Δήμαρχο που 
θέτει υπόψη των μελών το από 4-2-2020 υπηρεσιακό έγγραφο που απέστειλε προς το Λογιστήριο του 
Δήμου με το οποίο το ενημερώνει για την μη έγκριση ασφαλτόστρωσης του δρόμου στα Καμίνια, από την 
Διεύθυνση Δασών του Νομού Κεφαλληνίας της Αποκ. Διοίκησης Πελοπ. Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, 
όπως προκύπτει από το αρ. 217654/1-101-2019 έγγραφο της εν λόγω υπηρεσίας προς την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου.  

 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρει ότι μέχρι να προχωρήσει η χρονοβόρα διαδικασία 

αποχαρακτηρισμού του δασικού δρόμου σε αγροτικό, προτείνει την τροποποίηση του Τεχνικού 
προγράμματος με την απένταξη  του έργου της αποπεράτωσης του δρόμου προς Καμίνια στο Δήμο 
Ιθάκης προϋπολογισμού  150.000,00 €, που περιλαμβάνεται στην αρ. 32/2019  μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς, ώστε για κάλυψη άλλων αναγκών του Δήμου. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, καθώς και την διαλογική 

συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος για την απένταξη του έργου της αποπεράτωσης 
του δρόμου προς Καμίνια στο Δήμο Ιθάκης προϋπολογισμού  150.000,00 €, που περιλαμβάνεται 
στην  αρ. 32/2019  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω. 
 

2. Σε προσεχή συνεδρίασή του θα προβεί στην αναμόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισμού και σε 
τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος για τον ανωτέρω σκοπό, έπειτα από εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΔΑ: Ω71ΕΩΕΟ-ΓΔΛ



 

 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: Ω71ΕΩΕΟ-ΓΔΛ
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