ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 208
Στη Λευκάδα σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 18197/26-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γκογκάκης Γρηγόρης
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Λώλη Γεωργία
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο κ. Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση
του 6ου θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν
την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και
επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος.
Η Δ.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, προσήλθε πριν
την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας, αποχώρησε πριν
την ψηφοφορία του 6ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Γαζής Πάνος, Αραβανής Βασίλειος,
Μαργέλης Σπυροπάνος και Σταματέλου Δήμητρα,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος
της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 17ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 42/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»,
σχετικά με την αποδοχή δωρεάς.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Ο εντεταλμένος σύμβουλος, κ. Σπυρίδων Πολίτης, εισηγούμενος το θέμα, τροποποίησε κατ΄
αρχήν τον τίτλο του θέματος, και συγκεκριμένα τη λέξη «δωρεά» σε «χορηγία».
τη συνέχεια διάβασε στο Δ.Σ. την αρ. 42/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας
«Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός-ΠολιτισμόςΠεριβάλλον», σχετικά με την αποδοχή χορηγίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Ο τομέας του Αθλητισμού του Δήμου μας έχει σημαντική δράση στα τεκταινόμενα του
τόπου μας γενικώς. Ειδικότερα μέσα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του προσφέρει τη
δυνατότητα άθλησης στους συμπολίτες μας , τα σωματεία μας και πιο πολύ στην νεολαία μας.
Στις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε, κάποιοι συντοπίτες μας, θέλουν να προσφέρουν βοήθεια για
την συντήρηση ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτών. Και ειδικά σήμερα όπου οι
εγκαταστάσεις έχουν πολλές ανάγκες και ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολη η εξεύρεση πόρων η
προσφορά με την μορφή της χορηγίας , είτε σε χρήμα είτε σε προμήθεια υλικών αναγκαίων για
εργασίες στους εν λόγω χώρους, είναι ευπρόσδεκτη.
Στα πλαίσια αυτά , σας φέρνω σήμερα δια της συνημμένης επιστολής, την προσφορά –ΧΟΡΗΓΙΑ
του συντοπίτη μας επιχειρηματία Κατωπόδη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου προς το ΝΠΔΔ Δήμου
Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός
Περιβάλλον» προσφορά –ΧΟΡΗΓΙΑ μέσω της οποίας μας διατίθεται υλικό πάνελς για την
κατασκευή οικίσκου –υπόστεγου , που θα χρησιμεύσει γι’ αποθηκευτικός χώρος στο Στάδιο
ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κατωπόδη Αλέξανδρο για την χορηγία του και να σας καλέσω να την
κάνουμε αποδεκτή. Η υποχρέωση μας ως αυτοδιοίκηση απέναντι στον κ. Κατωπόδη είναι η
διαφήμιση της επιχείρησης με την τοποθέτηση 2 διαφημιστικών πινακίδων , μία στο Δημοτικό
Στάδιο Λευκάδας Πλάτων Γρηγόρης και μία στο κλειστό γυμναστήριο στα Βαρδάνια, στο χώρο που
από φέτος κρατάει για δική του χρήση το ΝΠΔΔ του Δήμου μας καθώς επίσης η αναφορά από
μέρους μας σε σχετικές περιστάσεις της χορηγίας αυτής, όπως και η δυνατότητα του ιδίου να
προβάλλει την προσφορά του αυτή στον τύπο.
Η οριστική διευθέτηση θα γίνει με την υπογραφή ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού, όπου θα
περιγράφονται τα ανωτέρω και η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 1 έτος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά από
διαλογική συζήτηση:
αποφασίζει ομόφωνα
α)Να αποδεχτεί την προσφορά –ΧΟΡΗΓΙΑ του επιχειρηματία Κατωπόδη Αλέξανδρου του
Κωνσταντίνου προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-ΠαιδείαΚοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός Περιβάλλον» προσφορά –ΧΟΡΗΓΙΑ μέσω της οποίας
διατίθεται υλικό πάνελς για την κατασκευή οικίσκου –υπόστεγου , που θα χρησιμεύσει γι’
αποθηκευτικός χώρος στο Στάδιο ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
β)Να εκφράσει τις ευχαριστίες του και να τοποθετηθούν 2 διαφημιστικές πινακίδες , μία στο
Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας Πλάτων Γρηγόρης και μία στο κλειστό γυμναστήριο στα Βαρδάνια, στο
χώρο που από φέτος κρατάει για δική του χρήση το ΝΠΔΔ του Δήμου μας καθώς επίσης η
αναφορά από μέρους μας σε σχετικές περιστάσεις της χορηγίας αυτής, όπως και η δυνατότητα του
ιδίου να προβάλλει την προσφορά του αυτή στον τύπο.
Η οριστική διευθέτηση θα γίνει με την υπογραφή ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού, όπου θα
περιγράφονται τα ανωτέρω και η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 1 έτος.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.
Η κα Κατωπόδη Ευανθία ψηφίζει με την παρατήρηση να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Κατά ψηφίζει ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο,
κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 42/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», σχετικά με την
αποδοχή χορηγίας του επιχειρηματία Κατωπόδη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου στο ανωτέρω
ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 208/2015.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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