ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 343
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Στραγαλινός Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιµος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.∆.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεµάτων της Η/∆.

ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης έξι λυόµενων οικίσκων για κάλυψη
προσωρινών και επειγουσών αναγκών στέγασης σε αντίστοιχες οικογένειες δηµοτών µας και
έγκριση όρων χρήσης.
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Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήµαρχος

Η Αντιδήµαρχος κα Σκιαδά Πετούση Ζωή, εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της µετεγκατάστασης των έξι λυόµενων οικίσκων, στην
Απόλπαινα και σύµφωνα µε τους όρους παραχώρησης τους από την ΥΑΣ για την κάλυψη
προσωρινών και επειγουσών αναγκών στέγασης δηµοτών µας θα πρέπει να αποφασίσουµε για
την επιλογή 3 οικογενειών που θα στεγαστούν προσωρινά στα 3 από τα 4 κενά, δεδοµένου ότι τα
δύο κατοικούνται µε αποφάσεις της ΥΑΣ. Ένας οικίσκος προτείνουµε να παραµείνει στην χρήση
του ∆ήµου για βραχεία φιλοξενία προκειµένου να εξυπηρετεί επείγουσες και προσωρινές ανάγκες
(κακοποίηση γυναικών, έξωση, θεοµηνία κ.α), µε εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και
απόφαση ∆ηµάρχου. Το διάστηµα φιλοξενίας σ΄αυτό δεν θα ξεπερνάει το εξάµηνο.
Το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού γνωρίζει απολύτως τις
πραγµατικές ανάγκες των δηµοτών µας που έχουν άµεση ανάγκη στέγασης, αφού έλαβε υπόψιν
το εισόδηµα, τον αριθµό των ανήλικων τέκνων, την κατάσταση της υγείας των µελών της
οικογένειας και

τις υπόλοιπες κοινωνικές συνθήκες (στοιχεία που αποτελούν προσωπικά

δεδοµένα και για λόγους προστασίας των ενδιαφερόµενων δεν αναφέρονται αναλυτικά στην
εισήγηση – δηµόσιος χαρακτήρας συνεδριάσεων του ∆.Σ – και των οποίων µπορεί να λάβει
γνώση από την αρµόδια υπηρεσία κάθε δηµοτικός σύµβουλος).
Γι΄ αυτό και επισυνάπτεται κατάλογος των υποβληθέντων αιτηµάτων χωρίς αναλυτική
αναφορά των ειδικότερων προσωπικών στοιχείων.
Το ∆.Σ θα αποφασίσει για 3 οικογένειες δικαιούχων οι οποίες θα φιλοξενηθούν. Οι
δικαιούχοι µε πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης θα λάβουν τον οικίσκο. Προκειµένου να
λειτουργήσει εύρυθµα ο χώρος φιλοξενίας, προτείνω να τεθούν όροι λειτουργίας στο
συµφωνητικό παραλαβής και να αποφασίσουµε τα εξής:
1. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι προσωρινή και ανά διετία θα επανεξετάζονται τα
δικαιολογητικά των δικαιούχων από την αρµόδια Υπηρεσία Πρόνοιας. Σε περίπτωση που
αλλάζει η οικονοµική και οικογενειακή τους κατάσταση θα αποχωρούν µε εισήγηση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
2. Οι οικίσκοι παραχωρούνται αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη των αναγκών στέγασης
της οικογένειας τους και όχι για άλλη χρήση (αποθήκη κ.λ.π)
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν τον οικίσκο τους σε καλή κατάσταση να µην
προβαίνουν σε µετατροπή ή άλλες παρεµβάσεις.
4. Οφείλουν να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, να µην αποθηκεύουν
πράγµατα ή να αλλάζουν την όψη των χώρων.
5. Οφείλουν να έχουν καλές σχέσεις µεταξύ τους, να µην δηµιουργούν ενστάσεις και να
σέβονται τους κανόνες καλής γειτονιάς
6. Πρέπει να συνεργάζονται µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
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Σε περίπτωση που δεν συµµορφώνονται µε τους ανωτέρω όρους µετά από εισήγηση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας και απόφαση του ∆.Σ θα διακόπτεται η παραχώρηση του οικίσκου.

Παρακαλούµε για την έγκριση της επιλογής δικαιούχων και την έγκριση των όρων
φιλοξενίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ
Αρ. µέλών
Ονοµατεπώνυµο
οικογένειας
Εισόδηµα
Βεργίνη - Αργυρού Κωνσταντίνα
1 του Φιλίππου 58 ετών

2µελής οικογένεια

κανένα

Τριανταφύλλου Νικόλαος του
2 Αναστασίου 56 ετών

µοναχικό άτοµο

κανένα

Σταµατέλος Κωνσταντίνος του
3 Νικολάου 65 ετών

µοναχικό άτοµο

επίδοµα πρόνοιας

Κόγκα Καλοµοίρα του Σπυρίδων
4 49 ετών

µοναχικό άτοµο

σύνταξη ΙΚΑ

Μπελεγρίνου Θεοδώρα του
5 Ευαγγέλου 45 ετών

2µελής οικογένεια

κανένα

Κονιδάρη Σταυρούλα του
6 Αριστοτέλη 49 ετών

3µελής οικογένεια

επίδοµα πρόνοιας

Γιώργη Αλέκο του Αρσένη 65
7 ετών

3µελής οικογένεια

εκρεµεί σύνταξη Αλβανίας

Φραγκόυλη Καλλιόπη του
8 Κυριάκου 47 ετών

3µελής οικογένεια

Το αίτηµά της ήταν να µεταφέρει το
λυόµενο σε
δικό της οικόπεδο

Σάντας Σωτήρης του Θωµά 46
9 ετών

µοναχικό άτοµο

Το αίτηµά του ήταν να µεταφέρει το
λυόµενο σε δικό του οικόπεδο

Στη συνέχεια η κα Αντιδήµαρχος εισηγήθηκε στο Σώµα:
1) Την επιλογή των αριθµ. 1, 2, 3 δικαιούχων ήτοι της κας Βεργίνη-Αργυρού Κωνσταντίνας,
Τριανταφύλλου Νικολάου και Σταµατέλου Κωνσταντίνου.
2) Τη διάθεση του ενός (1) οικίσκου για βραχεία φιλοξενία, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
Υπηρεσίας του ∆ήµου και µε απόφαση ∆ηµάρχου.
3) Την έγκριση των όρων χρήσης των λυόµενων οικίσκων , όπως αυτοί αναφέρονται στην
εισήγηση, για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου φιλοξενίας.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 18 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
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Παρών 1, ο κ.Β.Στραγαλινός.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1) Την δωρεάν παραχώρηση τριών (3) εκ των τεσσάρων (4) αδιάθετων λυόµενων
οικίσκων σε αντίστοιχους δικαιούχους, όπως αυτοί επιλέχτηκαν από το ∆.Σ., ήτοι στους: ΒεργίνηΑργυρού Κωνσταντίνα του Φιλίππου, Τριανταφύλλου Νικόλαο του Αναστασίου και Σταµατέλο
Κωνσταντίνο του Νικολάου.
2) Τη διάθεση του ενός (1) οικίσκου για βραχεία φιλοξενία, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας
Υπηρεσίας του ∆ήµου και µε απόφαση ∆ηµάρχου.
3) Την έγκριση των όρων χρήσης των λυόµενων οικίσκων , όπως αυτοί αναφέρονται στην
εισήγηση, για την εύρυθµη λειτουργία του χώρου φιλοξενίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 343/12.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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