ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 143/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6536/8-4-2019 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 21 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆Σ για την έγκριση υποβολής υποψηφιότητας για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο
«Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020»
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την συµπληρωµένη εισήγησή του,
η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
- Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α'87), όπως ισχύει.
-Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας, ΦΕΚ Β’/732/2012 και 1130/10-4-2012, όπως ισχύει.
Αναλυτικότερα:
Το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Μουσείων , µε την από 12 Φεβρουαρίου 2019 επιστολή του µας ενηµέρωσε για το
Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020», τη διαδικασία συµµετοχής και τις προϋποθέσεις.
Ο θεσµός του Βραβείου « Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς» θεσπίστηκε το 1977 και τελεί υπό την αιγίδα του
Συµβουλίου της Ευρώπης, µε στόχο να βραβεύει σε ετήσια βάση την καλύτερη µουσειακή πρακτική στην Ευρώπη
και να ενθαρρύνει τις καινοτόµες δράσεις, ενώ υπάγεται στο διεθνή πολιτιστικό οργανισµό Ευρωπαϊκό Φόρουµ
Μουσείων, που παρέχει το νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο για το ετήσιο πρόγραµµά του.
Πρόκειται για το πιο µακροχρόνιο και πολύτιµο βραβείο µουσείων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο παρέχει
ευκαιρίες για την προώθηση καινοτόµων προσεγγίσεων στον τοµέα του µουσείου σε ολόκληρη την ήπειρο. Επιπλέον,
µέσω της στενής συνεργασίας µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, ενσωµατώνεται σε ένα σύστηµα αξιών της ιθαγένειας,
της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Αποσκοπεί στην προβολή και αναγνώριση του έργου πρωτοποριακών µουσείων στον ευρωπαϊκό χώρο, µέσα
από την ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και εµπειριών των επαγγελµατιών του χώρου του µουσείου. Τα µουσεία, που
θέτουν την υποψηφιότητά τους προσβλέποντας σε µία διεθνή αναγνώριση, δηλώνουν την ισχυρή παρουσία τους
παρουσιάζοντας το έργο τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύουν ότι είναι ανταγωνιστικά ως προς τις σύγχρονες
εξελίξεις στο µουσειακό χώρο, υπηρετούν µε ενεργό τρόπο το σηµαντικότατο ρόλο τους προς τα µέλη της κοινότητας
στην οποία υπάρχουν.
Η υποψηφιότητα αφορά το ίδιο το Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020», καθώς και τις
υπόλοιπες κατηγορίες βραβείων του διαγωνισµού, ως εξής:
• «Βραβείο για το Μουσείο ‘Συµβούλιο της Ευρώπης’», απονέµεται σε µουσείο µε περιεχόµενο
σχετικό µε θέµατα ευρωπαϊκής σηµασίας
• «Βραβείο ‘Kenneth Hudson’», για το πιο ασυνήθιστο επίτευγµα σε µουσείο
• «Βραβείο ‘Stiletto’», βραβεύει την αριστεία στη συµµετοχή της τοπικής του κοινότητας
• «Βραβείο για το Μουσείο ‘Portimao’ – Το πιο Φιλόξενο Μουσείο της Ευρώπης» µε τη χορηγία
του ∆ήµου Portimao, Πορτογαλία
• Ειδικός Έπαινος, σε µουσεία που έχουν αναπτύξει µια νέα και καινοτόµο πτυχή της δηµόσιας
υπηρεσίας τους και από την οποία µπορούν να µάθουν άλλα ευρωπαϊκά µουσεία.
Η διαδικασία για την υποψηφιότητα του µουσείου περιλαµβάνει την ηλεκτρονική αίτηση και την καταβολή του
κόστους συµµετοχής, το οποίο ανέρχεται στα 500,00 ευρώ, µε διορία στις 26 Απριλίου 2019.
Στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγηση της υποψηφιότητας σε διακριτά στάδια:
• Προκαταρκτική βαθµολόγηση για τη δηµιουργία της πρώτης λίστας υποψηφίων
• Προγραµµατισµένη επίσκεψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο χώρο του µουσείου (τέλη
Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου 2019)
• Πιθανώς µία µυστική επίσκεψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης
• Συνάντηση της Επιτροπής και τελική απόφαση για τους νικητές (Νοέµβριος 2019)
• Ενηµέρωση σχετικά µε την επιλογή των υποψήφιων νικητήριων µουσείων (Ιανουάριος 2020)
• Πρόσκληση στην Τελετή Απονοµής των Βραβείων (Άνοιξη 2020).
Στόχος του Βραβείου «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς» είναι η προώθηση της αριστείας στην καινοτοµία και
τη δηµόσια ποιότητα στην πρακτική των µουσείων, ενθαρρύνοντας τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών και
βιώσιµων βέλτιστων πρακτικών στον τοµέα. Παράλληλα, λειτουργεί σε ένα γενικό πλαίσιο δέσµευσης για την
ιθαγένεια, τη δηµοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη γεφύρωση πολιτισµών και κοινωνικών και πολιτικών
συνόρων και την αειφορία.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
Α) την έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας για την υποβολή υποψηφιότητας του Μουσείου
Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020».
Β) την έγκριση δαπάνης 800,00 € ως κόστος συµµετοχής στην υποβολή υποψηφιότητας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Α) Εγκρίνει την συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας για την υποβολή υποψηφιότητας του Μουσείου Άγγελου
Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020».
Β) Εγκρίνει δαπάνη 800,00 € ως κόστος συµµετοχής στην υποβολή υποψηφιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 143/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

