
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  11-6-2020. 
 
                                                                               Πράξη 97η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη 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. 3367/26-6-2020 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 15 : 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

9. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ                  

1. ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  2. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

11. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

  

4.  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(αποχώρησε στο 7ο θέμα) 

12. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

6.  
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
 

14. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    

7.  
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

15. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

    

 
        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Κατανομή του 
ποσού των 1.500.000 ευρώ που προέρχεται από την εργολαβική  έκπτωση στο έργο του λιμανιού 
στον Πίσω Αετό. > και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που εισηγείται τα εξής : 
 

« Η ορθολογική αξιολόγηση του ποσού των 1.500.000 ευρώ που προέρχονται από την έκπτωση στο 
έργο του Πίσω Αετού και πρόκειται να περιέλθουν στο Δήμο μας σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας, 
είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει την τρέχουσα περίοδο. Πιστεύω η Ιθάκη δεν έχει 
σημαντικότερη «υποστήριξη» στο δρόμο της προς το μέλλον, από την ιστορία και τον πολιτισμό που της 
κληροδοτήθηκε. Αυτή την ιστορία έχουμε υποχρέωση να υποστηρίξουμε πριν και πάνω απ’ όλα, όχι μόνο 
επειδή αυτή «μας σώζει» αλλά και επειδή αυτή θα μας κρίνει. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν, με το 
παραπάνω χρηματικό ποσό να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, και γι’ αυτό προτείνω τη διάθεσή τους 
ως κατωτέρω : 

 
Α) Κατασκευή του Οδυσσειακού Κέντρου Ιθάκης (εκπονείται μελέτη) 
 
Β) Χρηματοδότηση ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Σχολής Ομήρου, ανασκαφές στην Σχολή 

Ομήρου και στην Περιοχή του Πίσω Αετού. 
 
Γ) Αγορά του παλατιού «Τζανή» στο Σταυρό Ιθάκης για Αρχαιολογικό Μουσείο.» 
 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΕΩΕΟ-05Ψ



 
 
 

 
Ο κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, αναφέρει τα εξής : 
 
«Δεν διαφωνούμε με την πρόταση του Δημάρχου για αυτά που αναφέρει, θεωρούμε όμως πως 

πρέπει να προηγηθούν κάποια άλλα έργα πριν από αυτά, γιατί κατά τη γνώμη μας αποτελούν έργα 
προτεραιότητας. 

 
 Προτείνουμε λοιπόν τα εξής : 1) Επισκευή του οικοτροφείου, 2)  γηροκομείο 3) κατασκευή του 

λιμανιού των Φρικών και 4) αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στις σκάλες στο Βαθύ και ακολουθει 
η πρόταση του Δημάρχου. » 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και την διαλογική συζήτηση 

όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

        Την διάθεση του ποσού των 1.500.000 ευρώ που προέρχεται από την εργολαβική  έκπτωση στο έργο 
του λιμανιού στον Πίσω Αετό κατά προτεραιότητα ως κατωτέρω : 
 

Α) Κατασκευή του Οδυσσειακού Κέντρου Ιθάκης (εκπονείται μελέτη) 
 
Β) Χρηματοδότηση ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Σχολής Ομήρου, ανασκαφές στην Σχολή 

Ομήρου και στην Περιοχή του Πίσω Αετού. 
 
Γ) Αγορά του παλατιού «Τζανή» στο Σταυρό Ιθάκης για Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 
        Οι τέσσερις Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ) διατύπωσαν την δική 
τους πρόταση και συγκεκριμένα προτείνουν την διάθεση του ποσού κατά προτεραιότητα για τα παρακάτω 
έργα τα οποία πρέπει να προταθούν της πρότασης του Δημάρχου : 1) Επισκευή  του οικοτροφείου, 2)  
γηροκομείο, 3) κατασκευή του λιμανιού των Φρικών και 4) αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στις 
σκάλες στο Βαθύ και να ακολουθούν οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής.  
 
 

      Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

ΑΔΑ: Ψ7ΟΕΩΕΟ-05Ψ
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