
  

 

   

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το  πρακτικό της  21ης  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης  
στις  20-10-2021. 

 

                                                                         Πράξη 84η                                                  
Ιθάκη, σήμερα 20 του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ πραγματοποιήθηκε ΜΕΣΩ 
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 6140/18-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 184 του 
Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) καθώς και με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400/01.10.2021 (ΦΕΚ 
4577/03.10.2021 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις συνεδριάσεις οργάνων 
διοίκησης. 

 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς ήταν παρόντα από τα 17 μέλη του τα 14 και 
αναλυτικά  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  

 
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

8. 
  
ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

1. 
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

2.  

 
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 

9. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

3.  

 
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
 

 10. 
 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

3. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  

4.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 11. 
 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 
(αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

5.  
 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
 

12. 
 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

  

6.  ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 13. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

7.  
 
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

14. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

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

τον Δήμαρχο Ιθάκης σχετικά με τις καταστροφές εξαιτίας του φαινομένου «ΜΠΑΛΛΟΣ») και αφού το 
Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης, δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο ο 
οποίος αφού ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με τις πρόσφατες καταστροφές πρότεινε την λήψη απόφασης 
και συγκεκριμένα : 
 

 Να ζητήσουμε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την άμεση σύνταξη μελετών οριοθέτησης – 
διευθέτησης των υφιστάμενων ρεμάτων και να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στα ρέματα 
Περαχωρίου, Γαρδελακίου, Φαραδομάνδρας και Αετού το οποίο τελευταίο είναι ακαθάριστο, και 
να γίνει συντήρηση στα ρέματα Φρικών και Κιονίου τα οποία λόγω των τελευταίων 
βροχοπτώσεων έχουν κατεβάσει φερτά υλικά.  
 
 

ΑΔΑ: 9Ξ2ΜΩΕΟ-ΙΡΨ
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 Να γίνουν ενέργειες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την βραχοπροστασία στο Επαρχιακό 

Δίκτυο, ειδικά στο δρόμο προς το λιμάνι Π.Αετού και προς Βόρειο Ιθάκη, λόγω της μεγάλης 
επικινδυνότητας έπειτα και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις. 
 

 Να αιτηθούμε την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Πολιτική 
Προστασία, καθώς και του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης , Λιμεναρχείου και Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου. 

 
Ο κ. Επ.Μαυροκέφαλος επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
έχει τον λόγο και αναφέρει : 
  
« Έχουμε και εμείς σαν ΛΑ.ΣΥ. κάποιες προτάσεις που θα θέλαμε να μπουν στο σκεπτικό της απόφασης.  
 
Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε τις έννοιες Κράτος, Δήμος ή άλλες υπηρεσίες και να λέμε πχ. ότι αυτό είναι 
αρμοδιότητα του Κράτους και όχι του Δήμου και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είμαι διατεθειμένος να υποστώ 
και διοικητικές κυρώσεις αν είναι να κάνω κάτι που να έχει στόχο την ασφάλεια των πολιτών. Λέω λοιπόν 
ότι στην απόφαση που θα βγάλουμε να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα και αυτά από όλους. Φέτος η 
Περιφέρεια ψήφισε συγκεκριμένο κονδύλι για καθαρισμό ρεμάτων και δεν έγινε τίποτα. Δεν χρειάζονται 
συγχωροχάρτια ,αλλά απαίτηση και να τους θέσουμε προ των ευθυνών τους πριν ακόμα έχουμε θύματα, 
γιατί τότε θα είναι πολύ αργά.  
 
Και η βραχοπροστασία είναι θέμα, ήδη με τις βροχές υπάρχει κίνδυνος και δεν λύνουμε το θέμα με 
τηλέφωνα στον Υπουργό. Εμείς πιστεύουμε στην κάθετη απαίτηση για όλα.  
 
Αυτά που προτείνουμε να προστεθούν στην απόφαση είναι τα εξής : 
 

 Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, δρόμους, γήπεδο κλπ. 
 

 Την πλήρη αποζημίωση για όλες τις ζημιές σε σπίτια , καταστήματα των πολιτών. 
 

 Την άμεση κρατική χρηματοδότηση και τη λήψη μέτρων και αυτό που φωνάζουμε πάντα, την 
γενναία κρατική χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελέτης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.» 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει σύμπτωση απόψεων και πρότεινε να έρθει προς 
ψηφοφορία μια ενιαία πρόταση. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, καθώς και την διαλογική συζήτηση :   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Αιτείται : 
 

 Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων την άμεση σύνταξη μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των 
υφιστάμενων ρεμάτων και να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις στα ρέματα Περαχωρίου, Γαρδελακίου, 
Φαραδομάνδρας και Αετού το οποίο τελευταίο είναι ακαθάριστο, και να γίνει συντήρηση στα 
ρέματα Φρικών και Κιονίου τα οποία λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων έχουν κατεβάσει φερτά 
υλικά.  
 

 Την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στις δημόσιες υποδομές, δρόμους, γήπεδο κλπ. 
 

 Την πλήρη αποζημίωση των πολιτών για όλες τις ζημιές σε σπίτια , καταστήματα. 
 

 Να γίνουν ενέργειες από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την βραχοπροστασία στο Επαρχιακό 
Δίκτυο, ειδικά στο δρόμο προς το λιμάνι Π.Αετού και προς Βόρειο Ιθάκη, λόγω της μεγάλης 
επικινδυνότητας έπειτα και από τις τελευταίες βροχοπτώσεις. 
 

 Την στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία, καθώς και 
του Αστυνομικού Τμήματος Ιθάκης , Λιμεναρχείου και Πυροσβεστικού Κλιμακίου. 
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 Την άμεση κρατική χρηματοδότηση και τη λήψη μέτρων και την γενναία κρατική χρηματοδότηση 
για την εκπόνηση μελέτης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 
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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