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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 03-6-2020.
Πράξη 84η
Ιθάκη, σήμερα, 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, έπειτα από την αρ.
2748/29-5-2020 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, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 16 :
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Αν και νομίμως
προσκληθείς

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Δήμαρχος ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ήταν απών, αν και
νομίμως προσκληθείς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης ('Εγκριση
τροποποίησης χρηματοδότησης μελετών από το Τ.Π.Δ.) και δίνει τον λόγο στον εισηγητή κ. Ραδίτσα
ο οποίος αναφέρεται στην αριθμ. 58/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επαναδιατύπωση
του αιτήματος τροποποίησης της αρχικής έγκρισης χρηματοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ένταξης στο πρόγραμμα <Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>»,
σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε :
α) την μείωση του κόστους των μελετών που αφορούν την μετατροπή της Μαθητικής Εστίας σε
Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο κατά 20.000,00 ευρώ,
β) το νέο Τεχνικό Δελτίο Ένταξης Μελετών στο οποίο το κόστος ανέρχεται στις 65.000,00 ευρώ,
γ) την προώθηση του Δελτίου αυτού με το Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Μελετών, που αφορά τα
φωτοβολταϊκά και τον οδοφωτισμό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ) την κάλυψη της όποιας χρηματικής υπέρβασης από ίδιους πόρους του Δήμου,
ε) την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σχετική τροποποίηση της με αριθμό
189/15-11-2018 απόφασής του,
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στ) την επαναδιατύπωση του αιτήματος τροποποίησης της αρχικής έγκρισης χρηματοδότησης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για την τροποποίηση της αρ. 189/15-11-2018 απόφασής
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.», σύμφωνα με την προαναφερόμενη αρ. 58/2020 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της αρ. 189/15-11-2018 απόφασής 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.»,
σύμφωνα με την προαναφερόμενη αρ. 58/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα :
α) την μείωση του κόστους των μελετών που αφορούν την μετατροπή της Μαθητικής Εστίας σε
Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο κατά 20.000,00 ευρώ,
β) την έγκριση του νέου Τεχνικού Δελτίου Ένταξης Μελετών στο οποίο το κόστος ανέρχεται στις
65.000,00 ευρώ,
γ) την προώθηση του Δελτίου αυτού με το Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Μελετών, που αφορά τα
φωτοβολταϊκά και τον οδοφωτισμό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
δ) την κάλυψη της όποιας χρηματικής υπέρβασης από ίδιους πόρους του Δήμου,
ε) την επαναδιατύπωση του αιτήματος τροποποίησης της αρχικής έγκρισης χρηματοδότησης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

