
 

 

 

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το  πρακτικό της  16ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  

15-7-2020. 
                                                                       Πράξη 99η                                                  
Ιθάκη, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, και από ώρα 10:00 έως τις 12.00΄, πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ 

ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 3819/14-7-2020 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 
νεώτερης με αριθ. 163/33282/29.05.2020 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 : 
 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

10. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 

ΟΥΔΕΙΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

11. 
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 
 

  

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) 
 

12. 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

  

4.  
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. 

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

5.  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 14. 

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

  

6.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

8.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 17. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

9.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ     

 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης (Αίτηση 

της εταιρείας ΙΟΝΙΟΝ Π ΝΕ, για δρομολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΙ ΝΠ 12405, για το 
χρονικό διάστημα από τις 17-07-2020 ημέρα Παρασκευή έως και τις 06-09-2020 ημέρα Κυριακή 
με δρομολόγιο : α) από τον λιμένα  Βαθέος Ιθάκης  προς τον λιμένα Αστακού της Αιτ/νιας και 
επιστροφή στις Φρίκες Ιθάκης και β) από τον λιμένα  Φρικών Ιθάκης , προς το Νυδρί Λευκάδος 
και επιστροφή στο Βαθύ Ιθάκης) και θέτει υπόψη των μελών την κατωτέρω με αρ. πρωτ. οικ. 3816/14-
7-2020, επιστολή της εταιρείας ΙΟΝΙΟΝ Π ΝΕ προς το Δημοτικό Συμβούλιο : 

 
« Σας ενημερώνουμε ότι επιθυμούμε να δρομολογήσουμε το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΙ ΝΠ 

12405, ολικού μήκους 45 μ. και χωρητικότητας 25 ΙΧ αυτοκινήτων, για το χρονικό διάστημα από τις 17-
07-2020 ημέρα Παρασκευή έως και τις 06-09-2020 ημέρα Κυριακή με δρομολόγιο  

 

 από τον λιμένα  Βαθύ της Ιθάκης  προς τον λιμένα του Αστακού της Αιτ/νιας και επιστροφή στις 
Φρίκες Ιθάκης  , 

 από τον λιμένα  Φρίκες της Ιθάκης , προς το Νυδρί Λευκάδος και επιστροφή στο Βαθύ της Ιθάκης. 
 
Το πλοίο θα αναχωρεί καθημερινά στις 07:00 πμ από τον λιμένα Βαθύ της Ιθάκης και θα 

επιστρέφει στις 05: 00 μμ και δύο (2) φορές την εβδομάδα θα επιστρέφει στις 06 30 μμ. 
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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

 
Επιθυμούμε , η διανυκτέρευση  του πλοίου να γίνεται στο Βαθύ της Ιθάκης και  η πρωινή φόρτωση 

όπως  και η απογευματινή εκφόρτωση να γίνονται στην δυτική πλευρά της μαρίνας , ώστε να μην 
δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στις υπόλοιπες θέσεις της μαρίνας για παραμονή των ιστιοπλοϊκών 
σκαφών, καθώς και στην προβλήτα του λιμανιού που συνήθως διανυχτερεύουν θαλαμηγοί και άλλα 
τουριστικά πλοία.   

 
Εκ  της εταιρείας  ,  
Μετά τιμής. 
Μιχάλης Λιάτος. 
 

 Ακολουθεί η παρακάτω δήλωση των συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ιθάκης, η 

οποία εστάλη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : 

« Δήλωση διαμαρτυρίας 

των συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ιθάκης, 

 στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Συνεχίζοντας την τακτική του αποκλεισμού της αντίθετης άποψης από το Δημοτικό συμβούλιο 

Ιθάκης και εφαρμόζοντας την «ενός ανδρός αρχή», ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, 

αποφάσισε ότι στην σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου δεν χωράει το θέμα που 

έθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού. Για να δικαιολογήσει δε 

αυτή την απόφαση , ορίζει την συνεδρίαση δια περιφοράς. Φαίνεται πως για τον πρόεδρο , η αίτηση 

του κ. Λιάτου (με την οποία προφανώς δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει) , είναι περισσότερο 

επείγουσα από την ανάγκη να συζητηθεί για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα θέμα που 

απασχολεί τους συμπατριώτες μας επαγγελματίες της παραλιακής , αλλά και μεγάλο τμήμα του λαού 

της Ιθάκης όπως και επισκέπτες. 

  Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος  γίνεται πρόεδρος της πλειοψηφίας , αγνοώντας 

τη Λαϊκή Συσπείρωση, (στηριζόμενος στα προνόμια που του δίνει ο αντιδραστικός κανονισμός 

λειτουργίας των ΟΤΑ που ψήφισαν τα κόμματα της εξουσίας ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ και λοιπά βοηθήματα) 

  Επειδή για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος δεν θεώρησε απαραίτητο να μας ενημερώσει για τις 

αποφάσεις του αφού είχε στα χέρια του την πρότασή μας, 

  Επειδή  δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας ακόμα μια διαδικασία που ξεφεύγει 

από τα όρια του πολιτικού πολιτισμού και του σεβασμού του αντιπάλου,  

Δηλώνουμε πως δεν θα πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία και ζητάμε η παρούσα δήλωση να 

γραφεί στο κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020, σαν θέση των 

συμβούλων  ΛΑΣΥ στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι σύμβουλοι της ΛΑΣΥ  

Νώντας Μαυροκέφαλος  

Αλέξαντρος Ταφλαμπάς 

Σάββας Πατσαλιάς 

Βασίλης Περίχαρος »   
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       Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω : 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  

    Αποδέχεται την ανωτέρω αίτηση της εταιρείας ΙΟΝΙΟΝ Π ΝΕ, για δρομολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΙ ΝΠ 12405, ολικού μήκους 45 μ. και χωρητικότητας 25 ΙΧ αυτοκινήτων, για το χρονικό 
διάστημα από τις 17-07-2020 ημέρα Παρασκευή έως και τις 06-09-2020 ημέρα Κυριακή με δρομολόγιο  

 
α) από τον λιμένα  Βαθέος Ιθάκης  προς τον λιμένα Αστακού της Αιτ/νιας και επιστροφή στις Φρίκες 

Ιθάκης και 
 
 β) από τον λιμένα  Φρικών Ιθάκης , προς το Νυδρί Λευκάδος και επιστροφή στο Βαθύ Ιθάκης. 

        
     Το πλοίο θα αναχωρεί καθημερινά στις 07 00 πμ από τον λιμένα Βαθύ της Ιθάκης και θα επιστρέφει στις 
05 00 μμ και δύο (2) φορές την εβδομάδα θα επιστρέφει στις 06 30 μμ. 
 
       Η διανυκτέρευση  του πλοίου θα γίνεται στο Βαθύ της Ιθάκης και  η πρωινή φόρτωση όπως  και η 
απογευματινή εκφόρτωση να γίνονται στην δυτική πλευρά της μαρίνας – ΘΕΣΗ ΤΣΙΡΙΜΠΗ , ώστε να μην 
δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στις υπόλοιπες θέσεις της μαρίνας για παραμονή των ιστιοπλοϊκών 
σκαφών, καθώς και στην προβλήτα του λιμανιού που συνήθως διανυχτερεύουν θαλαμηγοί και άλλα 
τουριστικά πλοία.   
      
      Το εν λόγω δρομολόγιο θα τονώσει την τοπική οικονομία, η οποία έχει δεχτεί πλήγμα εξαιτίας των 
συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19. 
 
      Οι κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) απέχουν από την ψηφοφορία σύμφωνα 
παρακάτω δήλωση : 
 

« Δήλωση διαμαρτυρίας 
των συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ιθάκης, 

στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Συνεχίζοντας την τακτική του αποκλεισμού της αντίθετης άποψης από το Δημοτικό συμβούλιο Ιθάκης 
και εφαρμόζοντας την «ενός ανδρός αρχή», ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, αποφάσισε ότι 
στην σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου δεν χωράει το θέμα που έθεσε η Λαϊκή 
Συσπείρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του καλοκαιριού. Για να δικαιολογήσει δε αυτή την απόφαση 
, ορίζει την συνεδρίαση δια περιφοράς. Φαίνεται πως για τον πρόεδρο , η αίτηση του κ. Λιάτου (με την οποία 
προφανώς δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει) , είναι περισσότερο επείγουσα από την ανάγκη να συζητηθεί 
για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα θέμα που απασχολεί τους συμπατριώτες μας επαγγελματίες 
της παραλιακής , αλλά και μεγάλο τμήμα του λαού της Ιθάκης όπως και επισκέπτες. 

 
  Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος  γίνεται πρόεδρος της πλειοψηφίας , αγνοώντας τη 

Λαϊκή Συσπείρωση, (στηριζόμενος στα προνόμια που του δίνει ο αντιδραστικός κανονισμός λειτουργίας των 
ΟΤΑ που ψήφισαν τα κόμματα της εξουσίας ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ και λοιπά βοηθήματα) 

 
  Επειδή για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος δεν θεώρησε απαραίτητο να μας ενημερώσει για τις 

αποφάσεις του αφού είχε στα χέρια του την πρότασή μας, 
 
  Επειδή  δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας ακόμα μια διαδικασία που ξεφεύγει από 

τα όρια του πολιτικού πολιτισμού και του σεβασμού του αντιπάλου,  
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Δηλώνουμε πως δεν θα πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία και ζητάμε η παρούσα δήλωση να γραφεί 
στο κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2020, σαν θέση των συμβούλων  
ΛΑΣΥ στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Οι σύμβουλοι της ΛΑΣΥ  
 
Νώντας Μαυροκέφαλος  
Αλέξαντρος Ταφλαμπάς 
Σάββας Πατσαλιάς 
Βασίλης Περίχαρος »   

 
   Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

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

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ  
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