ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 4-5-2020.
Πράξη 65η
Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 4 Μαίου 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. 2209/29-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, 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 :
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ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
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ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΟΥΔΕΙΣ
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ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Λήψη
απόφασης για το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου σε ένδειξη διαμαρτυρίας σχετικά με τα
υπό ψήφιση άρθρα 26 και 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.) και αφού το
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντος, θέτει
υπόψη του το παρακάτω ψήφισμα του Δήμου Αργοστολίου:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου σε Έκτακτη Συνεδρίασή του μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα
04 Μαΐου 2020 και με τη συμμετοχή των δημάρχων Ληξουρίου Γιώργου Κατσιβέλη, Σάμης Γεράσιμου
Νέτη- Μονιά και Ιθάκης Διονυσίου Στανίτσα αφού ενημερώθηκε από το Δήμαρχο Αργοστολίου
Θεόφιλο Μιχαλάτο για τις ενέργειες που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τα υπό ψήφιση
άρθρα 26 και 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Αφού συζήτησε εκτενώς το θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σε Ένδειξη Διαμαρτυρίας για τις προωθούμενες με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος επιλογές:

“ α). Να υπαχθεί η Διαχείριση των Απορριμμάτων σε ενιαίο φορέα με τη συμμετοχή, και προεδρία,
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καταργώντας (ή αφαιρώντας) την αρμοδιότητα από τη Εταιρεία
Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεφαλονιάς – Ιθάκης (Ε.Δ.Α.- Κ.Ι.),άρθρο 93 και,
β). Να καταργηθεί ο Φορέας Διαχείρισης του Αίνου και να συμπεριληφθεί σε νέο φορέα με έδρα τη
Ζάκυνθο, άρθρα 26,27,”
Να κλείσουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου αύριο 05 Μάιου 2020 εκτός από την
παροχή του προγράμματος « Βοήθεια Στο Σπίτι»
( να παραταθεί και στις 06 Μαΐου εάν απαιτηθεί από την εξελισσόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία)
Ο Δήμαρχος να παραστεί σε διαμαρτυρία στην Αντιπερειφέρεια Ιονίων Νήσων μεταφέροντας την
ανυποχώρητη και αμετάκλητη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς
να ΜΗΝ δεχτεί τις προωθούμενες ρυθμίσεις.
Εάν η Κυβέρνηση επιμείνει και αύριο (5/5/20) οι ρυθμίσεις γίνουν Νόμος του Κράτους η Τ.Α. των
Νησιών μας δεν θα τις κάνει αποδεκτές και θα συνεχίσουμε την ανατροπή μιας εσφαλμένης,
αδικαιολόγητης και προσβλητικής για τον τόπο μας επιλογής. Θα χρησιμοποιήσουμε δυναμικά και
ενωμένοι όλα τα ένδικα και πολιτικά μέσα μέχρι οι αποφάσεις αυτές να ανατραπούν.
Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην Κυβέρνηση και σε όλα τα Πολιτικά Κόμματα.
»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

