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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 3-8-2020.
Πράξη 108η
Ιθάκη, σήμερα, 03 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ πμ, 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. 4229/29-7-2020 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 113-2020 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 13 :
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης <Εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Φορείς
(Πρόγραμμα Horizon 2020)> και στη συνέχεια δίνει τον λόγο στον κ. Ν. Ραδίτσα που εισηγείται τα εξής :
«Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σας γνωστοποίησα ότι ο Δήμος μας ήταν σε συνεννόηση με
το Πολυτεχνείο Χανίων, προκειμένου να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του HORIZON που
αφορά την πράσινη ενέργεια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Στην πορεία
διαπιστώθηκε η συμμετοχή δυο Σχολών από το Ισραήλ και φορέων από την Ευρώπη και την Ινδία.
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Τσούτσο, υπολογίζεται στο ύψος των 5.000.000,00
ευρώ, τα οποία, εφόσον εγκριθεί θα μοιραστεί ισομερώς σε Ευρώπη και Ινδία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή,
για την Ιθάκη θα αναλογούν περίπου 700.000,00-800.000,00 ευρώ, για έργα όπως φωτοβολταϊκά, cold
ironing (υποδομές παροχής ενέργειας στα πλοία), υποδομή για ηλεκτροκίνηση, παρακολούθηση
ενεργειακής κατανάλωσης κλπ. Να ληφθεί υπόψη ότι ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί με κάποιο ποσό από
την συμμετοχή του.
Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 01-9-2020. Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, έχει
εκπονηθεί ένα πλάνο εργασιών, με συγκεκριμένες ημερομηνίες.
Μεταξύ των απαιτούμενων ενεργειών είναι και η υπογραφή από όλα τα συμμετέχοντα μέλη ενός
Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), με καταληκτική ημερομηνία υπογραφής την 03-8-2020. Καλείται λοιπόν
το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράψει αυτό το Μνημόνιο.
Θέλω να επισημάνω ότι στο σχέδιο του Μνημονίου ζητήσαμε και έγιναν αποδεκτές μια προσθήκη και
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μια διόρθωση. Η Προσθήκη είναι το κείμενο: << O Δήμος Ιθάκης νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον
Δήμαρχο κύριο Διονύσιο Στανίτσα, κάτοικο Ιθάκης, υπογράφει το παρόν μετά την με αριθμό
.............απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιθάκης, μαζί με τους λοιπούς συμβαλλόμενους
που ακολουθούν>>. Η δε διόρθωση να αναγραφεί σαφώς στους συμμετέχοντες: <<Ithaca. Municipality of
Ithaca>>
Κατόπιν αυτών προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να παρέξει στον Δήμαρχο την εξουσιοδότηση να
υπογράψει το Μνημόνιο.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω τα ακόλουθα:
1) To τροποποιημένο Μνημόνιο στα Αγγλικά.
2) Το αρχικό σχέδιο Μνημονίου στα Ελληνικά.
3) Το αρχικό σχέδιο Μνημονίου στα Αγγλικά..»
Ο κ. Σ. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ έθεσε το ερώτημα αν υπάρχουν οικονομικά οφέλη του Δήμου από τα
φωτοβολταικά και εάν αυτά τα οφέλη καλύπτουν μέρος του κόστους των μονάδων αφαλάτωσης.
Ο κ. Α. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ έθεσε το ερώτημα ποια θα είναι η μορφή της Κοινοπραξίας, η οποία βέβαια δεν
θα είναι ο σημερινός Φορέας. Επίσης ανέφερε ότι το σημερινό θέμα είναι σοβαρό και η όποια απόφαση
δεσμεύει τον Δήμο.
Ο κ. ΕΠ. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μειοψηφίας ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δήλωσε τα εξής :
< 1) Διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που έρχονται τα θέματα στο ΔΣ, χρειαζόμαστε χρόνο για να
μελετούμε τα θέματα. 2) Για την πράσινη ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν διαφωνεί κανείς,
υπάρχει όμως λάθος. 3) Δεν αμφισβητούμε τους επιστήμονες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.
Η πράσινη ανάπτυξη από ποιόν και για ποιόν. Ζητάμε έναν Κρατικό Ενιαίο Φορέα για την ενέργεια, όπου
θα μοιράσει τις μορφές ενέργειας στον κόσμο κλπ. Αποκλείουμε την συμμετοχή ιδιωτών σ’αυτό.
Όταν μιλάμε για Πανεπιστήμια, δεν αναφερόμαστε σ’αυτά ως Οργανισμούς , αλλά για τους Καθηγητές
αυτών, που τους επιτρέπει η νομοθεσία να κάνουν έρευνες. >
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύσιο Γερ. Στανίτσα για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Φορείς (Πρόγραμμα Horizon 2020) σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Ο κ. Ι. Μαρμάρης ψηφίζει θετικά μόνο ως προς το ερευνητικό σκέλος του προγράμματος.
Μειοψηφούν οι τρεις παρόντες Δημοτικοί σύμβουλοι της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ) σύμφωνα με όσα
αναφέρουν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

