
  
  
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  8-4-2020. 
 
                                                                               Πράξη 54η                                                  

    Ιθάκη, σήμερα Τετάρτη 8  Απριλίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε 
ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Διονυσίου 
Γερ. Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 1825/3-4-2020 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 και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- από τα 17 μέλη του τα 16 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. 
 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

11. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 
Αν και νομίμως 
προσκληθείς. 

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. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ     

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Λήψη απόφασης 
για την αναγκαιότητα λειτουργίας συσσιτίων για άπορους δημότες στο Δήμο μας.) και στη συνέχεια 
δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που αναφέρεται στην παρακάτω εισήγηση του Γραφείου Ανάπτυξης και 
Προγραμματισμού του Δήμου : 
 

« Κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 197/2019 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, όπου εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός του Δήμου, υπάρχει ο κωδικός 02.10.6481.01 με τον τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 
2020» πίστωση ύψους 47.000,00€ για το έτος 2020. 

 
Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην σίτιση των απόρων πολιτών του νησιού, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 202 παρ 2 του Ν. 3463/2006 : 
 
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής  ανάγκης 

επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους  είδη διαβιώσεως ή 
περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση  του δημοτικού και κοινοτικού 
συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα» 

 
Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09:  
 

ΑΔΑ: 6Λ0ΒΩΕΟ-ΨΝΛ



  
  
  

«α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό 
ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για 
τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες 
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην 
ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., 
εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που 
διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησης της. 

 
β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: 
 
αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών 

προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 
 
ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για 

άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται 
σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία 
μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου 
Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. 

 
γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές. 
 
δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων των 

Ο.Τ.Α.» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, όπου πολλοί συμπολίτες μας δεν 

μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως και το σχετικό έγγραφο, επισυνάπτεται, του 
υπευθύνου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας «ΕΛΠΗΝΩΡ» προκύπτει  η αναγκαιότητα λειτουργίας 
συσσιτίων στο Δήμο μας.  

 
Η κατάσταση των απόρων θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2ββ του άρθρου 37 του 

Ν. 3801/09 από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου κατόπιν συνεργασίας με τους αρμοδίους. 
 
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με τα ανωτέρω. » 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, καθώς και την διαλογική συζήτηση : 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Την αναγκαιότητα λειτουργίας συσσιτίων στο Δήμο μας και σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση 

σκεπτικό της παρούσης. 
 

       Οι κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΙΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ψηφίζουν θετικά, έχοντας υπ όψη την πρόταση του ΔΣ του ΕΛΠΗΝΟΡΑ όπως έχει 
κατατεθεί, που αναφέρει για συσσίτια όλο το χρόνο σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη. Με τη δέσμευση ότι 
θα λυθεί το κάθε θέμα που πιθανό να δημιουργηθεί (άκυρος διαγωνισμός κ.λ.π.) 

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 
 

ΑΔΑ: 6Λ0ΒΩΕΟ-ΨΝΛ


		2020-04-13T16:42:47+0300
	Athens




