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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 4-5-2020.
Πράξη 62η
Ιθάκη, σήμερα Δευτέρα 4 Μαίου 2020, και από ώρα 12:00 έως τις 15.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 2209/29-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ.
ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 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, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- και τα 17 μέλη του :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

10.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

11.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

12.

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

17.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.

2.

3.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Μέτρα ανακούφισης
δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου Ιθάκης, στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του
κορωνοϊού COVID-19.) και θέτει υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου την οποία
συνυπογράφει το σύνολο των Συμβούλων της Πλειοψηφίας :
« Ο Δήμος Ιθάκης είναι και θα παραμείνει δίπλα σε όλους, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις του νησιού
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επιχειρώντας να ανακουφίσουμε όσους έχουν ανάγκη, από τις πληγές που
ανοίγει η πανδημία, προχωράμε σε μέτρα στήριξης τους. Είναι αναγκαίο να ξεπεράσουμε την κρίση όλοι
μαζί.
1. Απαλλαγή τέλους κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων για το 2020.
2. Κατάργηση του επαγγελματικού τιμολογίου νερού για τις υπηρεσίες ύπνου και τα Καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) τα οποία δεν καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, για το έτος
2021 και ένταξή τους στο κλιμακωτό οικιακό τιμολόγιο.
3. Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για το 2020 όλων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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4. Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% για το 2020.
5. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως
31-3-2020.
6. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών που βεβαιώθηκαν από το Δήμο μας,
κατά το έτος 2020.
7. Αναστολή προγραμματισμένων διακοπών ύδρευσης, λόγω οφειλών έως 30-9-2020.
8. Αίτημα στο Διαδημοτικό λιμενικό ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την απαλλαγή του τέλους των
κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων για το 2020.
Για την εισήγηση των ανωτέρω προτεινόμενων μέτρων ανακούφισης έχουν ληφθεί υπόψη τα
εξής :
1) Σύμφωνα με τις εισπράξεις του 2019, οι απώλειες εσόδων θα είναι οι ακόλουθες :
α) Κοινόχρηστοι χώροι : 20.000,00€, β) τέλος 0,5% στα Κ.Υ.Ε. : 11.000,00€ γ) τέλος 0,5% στην
διαμονή :10.000,00€. Σύνολο 41.000,00€.
2) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ» έχει εισηγηθεί προς τον Δήμο την
μείωση της επιχορήγησής της κατά 34.800,00€ γιατί πρόκειται να τροποποιήσει το πρόγραμμα των
ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει εκπονήσει , δεδομένης της πανδημίας του κορωνοιού
και θα περιλάβει τις απολύτως απαραίτητες και πάντα με γνώμονα τις οδηγίες που θα λαμβάνονται
και θα αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής εκδηλώσεων σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους.
3) Προκειμένου να μην δεσμεύονται ποσά στον προϋπολογισμό της Δ.Κ.Ε.Ι., που δεν πρόκειται να
απορροφηθούν, ο Δήμος θα μειώσει την επιχορήγηση προς την Δ.Κ.Ε.Ι. κατά 34.800,00€.
4) Είναι δυνατή η ενίσχυση του προυπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου κατά 8,000,00 ευρώ,
από το αποθεματικό. »
Οι κ.κ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ,
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) αναφέρουν τα εξής:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

« Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιθάκης ψηφίζει θετικά επί της αρχής στα προτεινόμενα μέτρα ανακούφισης
των συμπολιτών μας όπως αυτά αναγράφονται στην σχετική πρόταση της πλειοψηφίας, αλλά θέλει να
τονίσει πως όλα αυτά τα είχαμε προτείνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν για να πάρουμε την απάντηση
πως «αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου από τις ελεγκτικές αρχές». Για
αυτό άλλωστε δεν ψηφίζαμε τους δημοτικούς προϋπολογισμούς , γιατί ήταν ενταγμένοι σε αυτό το πλαίσιο
της «πολιτικής υπακοής» στην κεντρική εξουσία , στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας , που ως εκ θαύματος
τώρα ανακάλυψαν πόσο αδηφάγο είναι. Αρκετά χρόνια μέσα στη οικονομική κρίση ,όταν μειώνονταν μισθοί
και συντάξεις δεν εύρισκαν χρόνο ούτε και όρεξη να προτείνουν κάτι . Ίσως γιατί λόγω επαγγελματικών
ασχολιών δεν τη βίωσαν στο πετσί τους όπως άλλοι. Χαιρόμαστε που τώρα αυτό «γίνεται» αλλά πιστεύουμε
πως οι σημερινές θέσεις της πλειοψηφίας δεν θα συνεχιστούν και στο μέλλον, γιατί είναι εγκλωβισμένη
στην πάγια θέση της «περί μη διεκδίκησης»
Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από τα αναγραφόμενα στην πρόταση της πλειοψηφίας, ότι δηλαδή
«πάντα οι προτάσεις μας επιθυμούμε να είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες και κυρίως να λαμβάνουν υπ’
όψιν τους τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου», δείχνοντας πως δεν θέλουν να διεκδικήσουν
πραγματικά αυτά που οι ίδιοι προτείνουν, αλλά αρκούνται στις αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας, για να
μας πουν στο τέλος το γνωστό επιμύθιό τους πως δεν γίνονται τίποτε άλλο.
Αυτοαναιρούνται οι ίδιοι όταν πριν λίγες μέρες με τις ψήφους της πλειοψηφίας , αυξήθηκαν πάνω από
50% τα τέλη των παγίων στον κανονισμό ύδρευσης.
Τέλος αφήνουν απ’ έξω από τις προτάσεις τους την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζόμενων
στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων , που θα κληθούν τις επόμενες μέρες να υπερβάλλουν εαυτούς
κρατώντας τους χώρους των σχολείων καθαρούς όλη μέρα ,για τις οποίες δεν προτείνεται τίποτε.
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Προτείνουμε λοιπόν επιπλέον :
1) Μείωση των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και καθαριότητας τουλάχιστον στο ύψος του ΦΠΑ.
2) Ακύρωση της απόφασης στο κανονισμό ύδρευσης που αυξάνει σε 5ευρώ το πάγιο της ύδρευσης.
3) Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων ,χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιθάκης δεν περίμενε και δεν περιμένει την καπιταλιστική κρίση για να διεκδικήσει
την καλυτέρευση της ζωής των λαϊκών οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νησιού μας.
Θα αγωνίζεται πάντα , κάθε μέρα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και όχι αλά καρτ. »
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να λάβει τα κατωτέρω μέτρα ανακούφισης δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου Ιθάκης, στα πλαίσια
αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 :
1. Απαλλαγή τέλους κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων για το 2020.
2. Κατάργηση του επαγγελματικού τιμολογίου νερού για τις υπηρεσίες ύπνου και τα Καταστήματα
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) τα οποία δεν καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, για το έτος
2021 και ένταξή τους στο κλιμακωτό οικιακό τιμολόγιο.
3. Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για το 2020 όλων των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% για το 2020.
5. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί
έως 31-3-2020.
6. Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών που βεβαιώθηκαν από το Δήμο μας,
κατά το έτος 2020.
7. Αναστολή προγραμματισμένων διακοπών ύδρευσης, λόγω οφειλών έως 30-9-2020.
8. Αίτημα στο Διαδημοτικό λιμενικό ταμείο Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την απαλλαγή του τέλους των
κοινοχρήστων χώρων καταστημάτων για το 2020.
Για την εισήγηση των ανωτέρω προτεινόμενων μέτρων ανακούφισης έχουν ληφθεί υπόψη τα
εξής :
1. Σύμφωνα με τις εισπράξεις του 2019, οι απώλειες εσόδων θα είναι οι ακόλουθες :
α) Κοινόχρηστοι χώροι : 20.000,00€, β) τέλος 0,5% στα Κ.Υ.Ε. : 11.000,00€ γ) τέλος 0,5% στην
διαμονή : 10.000,00€. Σύνολο 41.000,00€.
2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιθάκης «Ο ΦΗΜΙΟΣ» έχει εισηγηθεί προς τον Δήμο την
μείωση της επιχορήγησής της κατά 34.800,00€ γιατί πρόκειται να τροποποιήσει το πρόγραμμα των
ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει εκπονήσει , δεδομένης της πανδημίας του κορωνοιού
και θα περιλάβει τις απολύτως απαραίτητες και πάντα με γνώμονα τις οδηγίες που θα λαμβάνονται
και θα αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής εκδηλώσεων σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους.
3. Προκειμένου να μην δεσμεύονται ποσά στον προϋπολογισμό της Δ.Κ.Ε.Ι., που δεν πρόκειται να
απορροφηθούν, ο Δήμος θα μειώσει την επιχορήγηση προς την Δ.Κ.Ε.Ι. κατά 34.800,00€.
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4. Είναι δυνατή η ενίσχυση του προυπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου κατά 8,000,00 ευρώ,
από το αποθεματικό.
Όλα τα ανωτέρω μέτρα έχουν ισχύ από την ημέρα έγκρισης της απόφασης.
Οι κ.κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ
και ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) ψηφίζουν θετικά επί της αρχής στα προτεινόμενα μέτρα
και προτείνουν επιπλέον μέτρα, όπως αυτά διατυπώνονται στο εισηγητικό μέρος.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

