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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 11-6-2020.
Πράξη 86η
Ιθάκη, σήμερα, 11 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε
τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2951/5-6-2020 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 11 :
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ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Γνωμοδότηση προς
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την ονοματοδοσία του Λιμένος Πίσω Αετού>
και δίνει το λόγο στον Δήμαρχο που αναφέρεται στην από 24/2/2020 επιστολή της Περιφερειακής Ενότητας
Ιθάκης προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης με κοινοποίηση και στο Δήμο Ιθάκης με
θέμα την ονοματοδοσία του λιμένος Πισω Αετού :
« Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε την επιθυμία μας, καθώς και όλης της τοπικής
κοινωνίας της Ιθάκης, το λιμάνι Πίσω Αετού του οποίου η κατασκευή προκειται σε λίγους μήνες να
ολοκληρωθεί, να ονομαστεί «Λιμάνι Οδυσσεάς» - «Ulysses Port»
Το λιμάνι κατασκευάζεται στους πρόποδες των αρχαίων «Αλαλκομενών» και με δεδομένη την υποδοχή
και την διοχέτευση μέσω αυτού, του συνόλου των επισκεπτών της Ιθάκης- λόγω της απουσίας
αεροδρομίου, αλλά και την προφανή και αυτονόητη σημειολογία του ζητήματος, θεωρούμε πως η ονομασία
που προτείνουμε είναι ιδανική, σύμφωνη απολύτως με τη ιστορία του νησιού μας και θα στηρίξει την
τουριστική του προβολή.
Ευελπιστώντας στην αποδοχή της πρότασής μας στο ΔΣ, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνηση και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας αρμοδίως, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4256/2014.
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Με τιμή,
Αθανάσιος Λιβιτσάνης
Επαρχος Ιθάκης»
Παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Επαρχος κ. Α. Λιβιτσάνης ο οποίος και παρουσίασε την μακέτα
της στήλης με την ονομασία του λιμανιού στα ελληνικά και αγγλικά, που θα κατασκευαστεί στην είσοδο του
λιμανιού.
Ο κ. Ι.Μαρμάρης πρότεινε το όνομα να είναι «Οδυσεύς» αντι του «Οδυσσέας»
Στη συνέχεια η Πλειοψηφία πρότεινε στα αγγλικά, την ονομασία «Odysseus Port» αντί του «Ulysses
Port»
Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Αποφασίζει

ομόφωνα

Γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης, το λιμάνι του Πίσω Αετού να
ονομαστεί «Λιμάνι Οδυσσέας» - «Odysseus Port»
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

