
  
  
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  27-4-2020. 
 
                                                                               Πράξη 59η                                                  

    Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 27 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. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2100/23-4-2020 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 

- και τα 17 μέλη του : 
 

 
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. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 17. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Τροποποίηση της αρ. 
189/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ένταξης στο πρόγραμμα: <Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και 
εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μελέτες για την επισκευή και 
διαρρύθμιση της Μαθητικής Εστίας και μετατροπής της σε Πολιτιστικό Κέντρο) και αναφέρεται στην 
κατωτέρω εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ραδίτσα, η οποία έχει ως εξής : 
 
      « Είναι γνωστό ότι με την αρ.189/15-11-2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή 
αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ένταξης στο πρόγραμμα: <Επιχορήγηση μελετών 
ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μελέτες για την επισκευή 
και διαρρύθμιση της Μαθητικής Εστίας και μετατροπής της σε Πολιτιστικό Κέντρο. 
 
     Η χρηματοδότηση των μελετών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π.Δ. στην συνεδρίασή του 
της 7ης Μαρτίου 2019. Επισημαίνεται ότι το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 85.000,00 ευρώ. 
 
     Τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα μέχρι 30-10-2020. 
 
     Δεδομένου ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ορθής 
χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, ένα από τα θέματα 
που απασχολούν την Δημοτική Αρχή, είναι ο περιορισμός της οικονομικής αιμορραγίας που υφίσταται από 
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την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο από την λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, όσο και του 
δημοτικού φωτισμού. Έχουμε λοιπόν σήμερα την δυνατότητα να υλοποιήσουμε ένα έργο εγκατάστασης 
φωτοβολταικών σταθμών, για ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των εγκαταστάσεων των 
μονάδων αφαλάτωσης,  ως και της  βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων 
οδοφωτισμού.  Ήδη έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των υφιστάμενων φωτιστικών και λαμπτήρων. 
 
     Προκειμένου να προχωρήσουμε στην υλοποίηση, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει να 
διατυπωθεί προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αίτημα χρηματοδότησης των μελετών, με 
την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασής του και την διάθεση του ποσού των 19.800,00 ευρώ, 
από το ήδη εγκεκριμένο των 85.000,00 ευρώ. Σας ενημερώνουμε ότι το Ταμείο, δια της υπεύθυνης 
του προγράμματος, έχει εγκρίνει προφορικά το αίτημα. » 
 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την αρ. 189/15-11-2018 
απόφασή του με θέμα «Ενεργοποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 163/15-10-2015 στο 
πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 104773_17/9-8-2017 πρόσκλησης (δράση Α’) του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων για την υποβολή προτάσεως ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «επιχορήγηση μελετών 
ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.»» 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 
       Τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του με αρ. 189/2018 για την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ένταξης στο πρόγραμμα: <Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης 
έργων των Ο.Τ.Α.>, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μελέτες για την επισκευή και διαρρύθμιση της 
Μαθητικής Εστίας και μετατροπής της σε Πολιτιστικό Κέντρο και  εγκρίνει να διατυπωθεί προς το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αίτημα χρηματοδότησης μελετών,και την διάθεση του ποσού των 19.800,00 
ευρώ, από το ήδη εγκεκριμένο των 85.000,00 ευρώ. 
 

Οι κ. Ε. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,  ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ 
ΣΑΒΒΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ψηφίζουν θετικά αλλά επισημαίνουν τα κατωτέρω : 

 
«Η Λαϊκή Συσπείρωση ψηφίζει θετικά ως προς τη μεταφορά ποσού για τη σύνταξη μελέτης για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μέσων παραγωγής ρεύματος για το εργοστάσιο αφαλάτωσης και τον Δημοτικό 
φωτισμό , αλλά επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 
1. Το μεταφερόμενο ποσό των 19800 ευρώ για την σύνταξη της σχετικής μελέτης βρίσκεται στα όρια της 

απ’ ευθείας ανάθεσης με μια απλή απόφαση Δημάρχου και χωρίς καν να υπάρχει καμία άλλη ενημέρωση 
ούτε ακόμα και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης , δημιουργώντας έτσι συνθήκες πλήρους 
αδιαφάνειας και συνεχίζοντας την τόσο προσφιλή για τη δημοτική αρχή και πλειοψηφία πολιτική της ανάθεσης 
έργων αποκλειστικά και μόνο μέσω των προσωπικών επαφών του Δημάρχου και του κύκλου του. 

2. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες της λεγόμενης «πράσινης και 
αειφόρου ανάπτυξης», η οποία αποτελεί εργαλείο στα χέρια μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρηματικών κύκλων 
που προκειμένου να κάνουν μπίζνες ακόμα και σε αυτή την εποχή της βαθειάς καπιταλιστικής κρίσης που 
ενώ φτωχοποιεί μέχρι τέλους τις λαϊκές οικογένειες, δημιουργεί ένα ακόμα πεδίο ασυδοσίας και πλουτισμού 
για το μεγάλο κεφάλαιο, αφού οι νόμοι που διέπουν τις σχέσεις δημοσίου και εργολάβων παραμένουν ίδιοι.» 

 
   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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