
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

                                                                               Πράξη 49η                                                  
  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 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση της αρ. 

02/2020 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Ιθάκης με θέμα  «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις») και 
αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση με αρ. πρωτ. Κοινότητας Ιθάκης 4/5-3-2020 : 
 

«  ………. Η Αντιπρόεδρος σχετικά με το μοναδικό ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών την από 19-2-2020 εισήγηση του Δημάρχου και Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου σύμφωνα με την οποία εισηγείται προς την Κοινότητα Ιθάκης και στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων από το Κατάστημα Αντώνη Παπαδόπουλου έως τον φούρνο 
Σέρβου και να τοποθετηθεί ενδεικτική πινακίδα, τοποθέτηση πινακίδας φόρτωσης – εκφόρτωσης κατά τις 
ώρες 7-10 πμ και 16.00 – 18.00 μμ, και εναλλαγή των ωρών με βάση τα δρομολόγια των πλοίων.  

 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις απόψεις των 

μελών και μετά από διαλογική συζήτηση   
 
Ο κ. Κοκκώνης ψηφίζει θετικά με την επιφύλαξη – παρατήρηση ότι το μέτρο το βλέπει ως δοκιμαστικό 

και περιμένει να δει πως θα προχωρήσει. 
 
Το  Συμβούλιο της Κοινότητας Ιθάκης αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και  μετά από 

διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
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      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων από το Κατάστημα 
Αντώνη Παπαδόπουλου έως τον φούρνο Σέρβου στο Βαθύ Ιθάκης και να τοποθετηθεί ενδεικτική πινακίδα, 
τοποθέτηση πινακίδας φόρτωσης – εκφόρτωσης κατά τις ώρες 7-10 πμ και 16.00 – 18.00 μμ, και 
εναλλαγή των ωρών με βάση τα δρομολόγια των πλοίων. 
 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ ΜΕΛΗ  
            ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                  Ακριβές αντίγραφο  
                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ                                                                                                                                                  
 
                                                               ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ » 

 
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης για το ανωτέρω 
θέμα  και επειδή στο Δήμο Ιθάκης δεν υφίσταται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία σύμφωνα με το 
άρθ. 73 παρ. 1βv του Ν.3852/2010 είναι αρμόδια για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 
79 και 82 του Κ.Δ.Κ., 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   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Την έγκριση της αρ. 02/2020 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Ιθάκης με θέμα  «Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις» ήτοι την λήψη κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων 
από το Κατάστημα Αντώνη Παπαδόπουλου έως τον φούρνο Σέρβου στο Βαθύ Ιθάκης με 
τοποθέτηση ενδεικτικής πινακίδας, καθώς και πινακίδας φόρτωσης – εκφόρτωσης κατά τις ώρες 
7-10 πμ και 16.00 – 18.00 μμ, με εναλλαγή των ωρών με βάση τα δρομολόγια των πλοίων. 
 

 Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αφού 
πρώτα δημοσιευθεί κατά το πλήρες κείμενό  της, στο Δημοτικό Κατάστημα και περίληψη αυτής σε 
μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 

 

 Τέλος αναθέτει στο Δήμαρχο Ιθάκης τα περαιτέρω για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
   
   Παρών στην συνεδίαση ήταν και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ιθάκης κ. Ν. Γρίβας  ο οποίος και 

ψήφισε ως είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74,  παρ. 8, του Ν. 4555/2018, 
(Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και σε αντικατάσταση  του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, καθώς και του 
άρθρου 82 Αρμοδιότητες προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων - 
αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 

 
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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