ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 1/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:
3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16-1-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 3036/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
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Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Αργυρός Νικόλαος
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Σαρανταένας Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχου Ειρήνη
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Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ο

Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ης

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1

Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν προσωρινή διάθεση του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ του ∆ήµου, για την προσωρινή
µετεγκατάσταση του κινητού κλιµακίου του ΕΟ∆Υ (ΚΟΜΥ Λευκάδας), για δειγµατοληψία test covid-19.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

O ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα
εξής:
•
•
•
•

•
•
•

«Έχοντας υπόψη:
Τις δ/ξεις του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 185 του Ν. 3463/2006
Tον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λευκάδας
Την αριθµ. πρωτ.25404/31-12-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου
«Oρισµός Αντιδηµάρχων –αναπλήρωση
∆ηµάρχων. Ορισµός και ανάθεση αρµοδιοτήτων Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων για την εποπτεία και
τον συντονισµό δράσεων του ∆ήµου Λευκάδας » .
Το αριθµ. Πρωτ. 2885/20-1-2021 αίτηµα του ΕΟ∆Υ
Το γεγονός ότι το ΚΑΠΗ ∆ήµου Λευκάδας παραµένει σε αναστολή λόγω COVID-19.
Την ανάγκη περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού.

Ενηµερώνουµε τα µέλη του ∆.Σ. για τα εξής:
Με τις δ/ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Νόµου 3463/2006 επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η
χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, σε νοµικά
πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συµφέροντα.
Με την αριθµ. Πρωτ. 2885/20-1-2021 αίτησή του, ο ΕΟ∆Υ, ζητά την προσωρινή διάθεση του χώρου του
Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Λευκάδας προκειµένου να εγκατασταθεί το κινητό κλιµάκιό του (Κινητή Οµάδα Υγείας
Λευκάδας) για διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων στο πλαίσιο ελέγχου της λοίµωξης covid-19.
Λαµβάνοντας υπόψη τα επιδηµιολογικά δεδοµένα, µε γνώµονα την προστασία της υγείας των δηµοτών
µας αλλά και την πρόληψη για τον περιορισµό της µετάδοσης του ιού και δεδοµένου ότι συντρέχουν ακόµη οι λόγοι
που επιβάλουν τη λήψη µέτρων για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 , ο ∆ήµος συνδράµει στο έργο του
ΕΟ∆Υ και συνεργάζεται µε την τοπική Κινητή Οµάδα Υγείας (Κ.Οµ.Υ) για την πραγµατοποίηση δωρεάν ελέγχων
δείγµατος βιολογικού υλικού (Rapid Test) µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της
µετάδοσης του ιού σε όλους τους πολίτες του ∆ήµου.
Στην παρούσα συγκυρία η συνεργασία των ∆ήµων , όπως και άλλων δηµόσιων φορέων µε τις υπηρεσίες
του ΕΟ∆Υ, είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική διαχείριση και αντιµετώπιση της πανδηµίας και τη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας.
Η λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. βρίσκεται σε αναστολή ενώ το κτίριο που στεγάζεται πληροί τις προϋποθέσεις
προσβασιµότητας ενώ διαθέτει χώρο ιατρείου µε ανεξάρτητη είσοδο , γεγονός που διασφαλίζει την απρόσκοπτη
λειτουργία τόσο των προγραµµάτων του ΚΑΠΗ, εφόσον επιτραπεί η επαναλειτουργία του, όσο και του έργου της
Κινητής Οµάδας Υγείας.
Η Κινητή Οµάδα Υγείας Λευκάδας θα διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισµό ενώ θα είναι υπεύθυνη για την
καθαριότητα των χώρων, την προστασία του κτιρίου από φθορές και ζηµιές καθώς και για την ασφάλεια των
παρευρισκόµενων δηµοτών.
Θα τηρεί όλα τα µέτρα προστασίας για τον περιορισµό της διασποράς της νόσου covid-19 και µε την
ολοκλήρωση του έργου της, ή όταν ζητηθεί από το ∆ήµο, θα παραδώσει το χώρο στην αρχική του κατάσταση.
∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο ακίνητο-κτίριο είναι κατάλληλο για τη λειτουργία της Κινητής Οµάδας Υγείας
(Κ.Οµ.Υ) Λευκάδας και την πραγµατοποίηση δωρεάν ελέγχων δείγµατος βιολογικού υλικού (Rapid Test) και µε
γνώµονα τη συνδροµή µας στην προστασία της δηµόσιας υγείας και τον περιορισµό της µετάδοσης του ιού στους
δηµότες µας,
εισηγούµαστε
την προσωρινή δωρεάν διάθεση του χώρου του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Λευκάδας προκειµένου να εγκατασταθεί το
κινητό κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ- Κινητή Οµάδα Υγείας (Κ.Οµ.Υ) Λευκάδας για διενέργεια δειγµατοληψιών test covid-19
στον πληθυσµό του δήµου.
Η Κινητή Οµάδα Υγείας Λευκάδας θα διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισµό ενώ θα είναι υπεύθυνη για την
καθαριότητα των χώρων, την προστασία του κτιρίου από φθορές και ζηµιές καθώς και για την ασφάλεια των
παρευρισκόµενων δηµοτών.
Θα τηρεί όλα τα µέτρα προστασίας για τον περιορισµό της διασποράς της νόσου covid-19 και µε την
ολοκλήρωση του έργου της, ή όταν ζητηθεί από το ∆ήµο, θα παραδώσει το χώρο στην αρχική του κατάσταση.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος είπε: Ψηφίζουµε θετικά, µε την επισήµανση ότι αν µέχρι το Σεπτέµβριο ανοίξει η
λειτουργία του ΚΑΠΗ, θα διασφαλίζεται η λειτουργία του ΚΑΠΗ και η είσοδος του ιατρείου.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Την προσωρινή δωρεάν διάθεση του χώρου του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Λευκάδας προκειµένου να εγκατασταθεί
το κινητό κλιµάκιο του ΕΟ∆Υ- Κινητή Οµάδα Υγείας (Κ.Οµ.Υ) Λευκάδας για διενέργεια δειγµατοληψιών test covid-19
στον πληθυσµό του δήµου.
Η Κινητή Οµάδα Υγείας Λευκάδας θα διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισµό ενώ θα είναι υπεύθυνη για την
καθαριότητα των χώρων, την προστασία του κτιρίου από φθορές και ζηµιές καθώς και για την ασφάλεια των
παρευρισκόµενων δηµοτών.
Θα τηρεί όλα τα µέτρα προστασίας για τον περιορισµό της διασποράς της νόσου covid-19 και µε την
ολοκλήρωση του έργου της, ή όταν ζητηθεί από το ∆ήµο, θα παραδώσει το χώρο στην αρχική του κατάσταση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 1/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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