
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  18-3-2020. 
 

                                                                               Πράξη 47η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 18 Μαρτίου 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. 1441/13-3-2020 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 και τα 17 : 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
          ΟΥΔΕΙΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 

11. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
 

  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

 

12. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

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

  

5.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 

 
1.  ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
 

 

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Ανάκληση της αρ. 

194/2019 απόφασης με θέμα : Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού 

Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης, λόγω μη σύννομης έκδοσης) και αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να ανακληθεί διότι δεν ελήφθη υπόψη στην εισήγησή της η κείμενη 
νομοθεσία και οι νεώτερες διατάξεις και συγκεκριμένα αναφέρει : 
 

«Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’): "Ο κατά την παράγραφο 
3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 
συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων 
και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."   
 

   Συμεπώς και επειδή προτείνεται η έκδοση ενός νέου Κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης με 
ταυτόχρονη κατάργηση κάθε προγενέστερης απόφασης που ισχύει για το θέμα, ήτοι και της αρχικής 
καθώς και κάθε απόφασης περί τροποποίησης – συμπλήρωσης αυτής, πρέπει α) να ανακληθεί η αρ. 
194/2019 απόφαση ΔΣ κατά τα ανωτέρω β) να εκδοθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγητική 
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προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφορικά με τα άρθρα του υπό κατάρτιση Κανονισμού, που αφορούν τέλη, 
πρόστιμα κλπ. και γ) να ληφθεί η τελική κανονιστική απόφαση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης. 

 
Σύμφωνα με την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 

των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής. Συνεπώς την προηγούμενη 
αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής για την εισήγηση των κανονιστικών αποφάσεων αναλαμβάνει από 
1-1-2011 η επιτροπή ποιότητας ζωής. 

 
Επειδή στο Δήμο Ιθάκης δεν υφίσταται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την αρμοδιότητα αυτή ασκεί 

απευθείας το Δημοτικό Συμβούλιο δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. 
(Άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) » 

 
  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις κέιμενες διατάξεις  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 
Την ανάκληση της αρ. 194/2019 απόφασής του με θέμα : Λήψη Κανονιστικής απόφασης για 

τροποποίηση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης, λόγω μη σύννομης έκδοσης και σύμφωνα με 
την ανωτέρω εισήγηση. 

 
Οι κ.κ.  Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, Α. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, Σ. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ και Β. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ (ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ψηφίζουν «παρών» 
 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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