
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  14ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  11-6-2020. 
 
                                                                               Πράξη 91η                                                  

  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 : 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

1. ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ  2. 
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

3.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ                  11. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  

4.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    4. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   5. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
(προσήλθε στο 2ο θέμα Η.Δ.) 

6.  
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
 

  6. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

7.  
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

   
(Αν και νομίμως 
Προσκληθέντες) 

8.  
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

    

 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Εκχώρηση στην 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ» του δικαιώματος της διάθεσης του βιβλίου 
που αφορά τον Ιθακήσιο Παναγή Λεκατσά με τίτλο: <Παναγής Λεκατσάς ένας αυτοδίδακτος 
φιλόλογος, ιστορικός και ανθρωπολόγος>> και δίνει το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ν. Ραδίτσα 
που εισηγείται τα εξής : 
 
     «  Όπως σας είναι γνωστό ο Δήμος Ιθάκης, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, 
(αρ. 118/2019) χρηματροδότησε την έκδοση βιβλίου που αφορά τον Ιθακήσιο Παναγή Λεκατσά με τίτλο: 
<Παναγής Λεκατσάς ένας αυτοδίδακτος φιλόλογος, ιστορικός και ανθρωπολόγος> 
 
      Η έκδοση του βιβλίου, την οποία ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Guteberg,  έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμο 
προς διάθεση.  
 
       Δεδομένου ότι ο Δήμος Ιθάκης κάθε χρόνο ενισχύει χρηματικά τον προϋπολογισμό της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης << Ο ΦΗΜΙΟΣ>>, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στους σκοπούς 
της, προτείνω να εκχωρήσει ο Δήμος στην Δ.Κ.Ε.Ι. το δικαίωμα της διάθεσης του βιβλίου, σε συνεννόηση 
με τον εκδοτικό οίκο. » 
 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά 
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

ΑΔΑ: 6ΧΒΜΩΕΟ-ΛΩ7



 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 
      Την εκχώρηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ» του δικαιώματος της 
διάθεσης του βιβλίου που αφορά τον Ιθακήσιο Παναγή Λεκατσά με τίτλο: <Παναγής Λεκατσάς ένας 
αυτοδίδακτος φιλόλογος, ιστορικός και ανθρωπολόγος>> σε συνεννόηση με τον εκδοτικό οίκο Guteberg.  

 
   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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