Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:7/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:77/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 6430/16.3.2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αποδοχή δωρεάς προτομής
Διονυσίου Δεβάρη.
Εισηγ: κα.Γαζής Αναστάσιος
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
«Με την από 12/7/2011 επιστολή της, η κα Φωτεινή Βαχλιώτη εγγονή του
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΕΒΑΡΗ επιθυμεί να περιέλθει στην κυριότητα του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου μας, προτομή του αείμνηστου παππού της την οποία έχει στην
κατοχή της.
Ο Διονύσιος Δεβάρης γεννήθηκε το 1883 στο Αργοστόλι , μεγάλωσε στη
Λευκάδα και πέθανε στην Αθήνα το 1955. Βρίσκεται θαμμένος στον οικογενειακό
τάφο στη Λευκάδα
Ο Διονύσιος Δεβάρης ήταν ένα πολύπλευρο καλλιτεχνικό ταλέντο που
διακρίθηκε σε όλες τις μορφές της τέχνης με τις οποίες ασχολήθηκε. Ο τομέας στον
οποίο αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ήταν η δημοσιογραφία. Όμως
ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με το θέατρο ως ηθοποιός, διευθυντής σκηνής,
θεατρικός συγγραφέας, κριτικός και δάσκαλος. Σε όλους αυτούς τους τομείς κέρδισε

την αγάπη, το σεβασμό και το θαυμασμό των συναδέλφων του, των μαθητών τους
και του κοινού για την καλλιτεχνική φλέβα του, τον ανθρωπισμό του, την ακεραιότητα
και τον αλτρουισμό του.
Τον Αύγουστο του 2010 στο πλαίσιο των Γιορτών Λόγου και Τέχνης
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα- Αφιέρωμα στον ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΔΕΒΑΡΗ καθώς και η
ονοματοδοσία Δημοτικής οδού «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΒΑΡΗΣ» σύμφωνα με την αριθ.
141/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανωτέρω προτομή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε Δημοτικό χώρο (εσωτερικό ή
εξωτερικό) προκειμένου να τιμηθεί ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΒΑΡΗΣ, με απόφαση του
Δημοτικού συμβουλίου .
Εισηγούμαστε
Την αποδοχή της δωρεάς της προτομής ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΕΒΑΡΗ σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ.η του Ν3852/2010 και την τοποθέτησή της σε χώρο του κτιρίου του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
αποδοχή της δωρεάς σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.η του Ν3852/2010 και η
απόφαση να διαβιβαστεί στο Δ.Σ., για να εγκρίνει την τοποθέτησή της σε Δημοτικό
χώρο.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Την αποδοχή της δωρεάς της προτομής ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΕΒΑΡΗ , σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ.η του Ν3852/2010 και η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δ.Σ., για να
εγκρίνει την τοποθέτησή της σε Δημοτικό χώρο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 77/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

