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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 376/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική 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. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
17
18
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιμος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέματος της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέματος της Η.Δ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 19 της ημερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δημιουργίας ομάδας εθελοντών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους
ωφελούμενους –μέλη του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Λευκάδας»
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Κατωπόδη Νίκη, εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα
εξής:
1.
Τις δ/ξεις του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2.
Τις δ/ξεις της περ. Ιε, της παραγράφου 6, του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»,
3.
Tον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας
4.
Την αριθμ. πρωτ. 17738/3-9-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων και
αναπλήρωση Δημάρχου
5.
Την αριθμ. 12964/2016 (ΦΕΚ2549Β’/2016) Απόφαση περί έγκρισης της αριθμ. 81/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 228/2016 και 248/2016 όμοιες, με τις οποίες
καταργήθηκε το πρώην Νομικό Πρόσωπο Δήμου Λευκάδας « Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Παιδεία-Κοινωνική
Μέριμνα- Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» και οι αρμοδιότητές του περιήλθαν στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας.
6.
Την αριθμ. 418/2016 (ΦΕΚ 4422/Β’/30-12-2016) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σχετικά με μεταφορά
προσωπικού κατόπιν κατάργησης ΝΠΔΔ
«Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριμναΑθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας » και σύστασης αντίστοιχων θέσεων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
7.
Την αριθμ. 7360/17-3-2014 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας σχετικά με τοποθέτηση Προϊσταμένων κ.λπ.,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την αριθμ. 24514/2017 όμοια σχετικά με αναπλήρωση προϊσταμένου.
8.
Την αριθμ. 26865/2014 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με κατανομή προσωπικού στις οργανικές μονάδες του
ΟΕΥ Δήμου Λευκάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αναλυτικότερα ενημερώνουμε:
Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής έχει δημιουργήσει και λειτουργεί κοινωνικές δομές
και συμμετέχει σε προγράμματα ή δράσεις που αποσκοπούν στην στήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής
ηλικίας, της οικογένειας, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, της τρίτης ηλικίας, αλλά και στην προστασία της
δημόσιας υγείας, την προαγωγή του τοπικού πολιτισμού και του τοπικού αθλητισμού.
Στο παραπάνω πλαίσιο στο δήμο λειτουργεί Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) με σκοπό την
ανοικτή φροντίδα των ηλικιωμένων με την παροχή ψυχαγωγικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, ψυχολογική
υποστήριξη, υπηρεσίες επιμόρφωσης, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνική εργασία με ομάδες,
προγράμματα βελτίωσης υγείας, κ.λπ.
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ως δομή περιήλθε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
μετά την κατάργηση του Νομικού Προσώπου. Στο πλαίσιο στήριξης των μελών του παρέχονται δράσεις αναψυχήςδιοργάνωση εκδρομών, ψυχαγωγικές / εορταστικές εκδηλώσεις, συναντήσεις με άλλα ΚΑΠΗ-, δράσεις πολιτισμούεπισκέψεις σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων
που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου-, παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής καθώς
και ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας.
Στην προσπάθεια περαιτέρω στήριξης της δομής και αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας δίνει το νομικό πλαίσιο
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ Βαθμού (διατάξεις της περ. Ιε, της παραγράφου 6, του άρθρου 75 του ν. 3463/2006
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», σύμφωνα με τις οποίες, στις αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης περιλαμβάνεται και η δημιουργία ομάδων εθελοντών με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου) και τις αρχές του εθελοντισμού, φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο ομάδων
εθελοντών-συνεργατών, που θα προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερό τους χρόνο, τις δεξιότητες και τη γνώση
τους προς όφελος των ωφελούμενων-μελών του ΚΑΠΗ του δήμου.
Προς επίτευξη της προσπάθειας αυτής ο Δήμος δια της Κοινωνικής του Υπηρεσίας θα απευθύνει κάλεσμα προς
κάθε ενδιαφερόμενο δημότη ή φορέα ή ομάδα πολιτών που προτίθενται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες
τους στα πεδία γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχουν και που να συνάδουν με τις παρεχόμενες δράσεις της δομής.
Θα δημιουργηθεί έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και θα
είναι διαθέσιμη από την Κοινωνική Υπηρεσία, με τα απαιτούμενα πεδία ώστε να διευκολυνθεί τόσο ο εθελοντής
αναφορικά με την προσφερόμενη υπηρεσία του, όσο και η Υπηρεσία προκειμένου να οργανώσει και να αξιοποιήσει
τις τυχόν προσφερθείσες υπηρεσίες.
Οι δράσεις/προγράμματα θα σχεδιάζονται και η υλοποίησή τους θα εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρέσια με
γνώμονα και μόνο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του συνόλου των ωφελούμενων-μελών του ΚΑΠΗ.
Σε καμία περίπτωση η εθελοντική προσφορά δεν υποκαθιστά την παροχή αμειβόμενης εργασίας, δεν εμπεριέχει το
κίνητρο της οποιασδήποτε υλικής ή χρηματικής ανταμοιβής και δεν υποκαθιστά το ρόλο και την αποστολή της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τα στοιχεία των εθελοντών θα προστατεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαστε
το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη δημιουργία ομάδας εθελοντών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των
ωφελούμενων-μελών του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Λευκάδας.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) Δ.Σ.
Λευκό ψήφισαν τρεις (3), οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη δημιουργία ομάδας εθελοντών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελούμενωνμελών του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 376/19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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