ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 318
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00,
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.
26630/9-12-2015 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).
Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Βλάχος Ευστάθιος
4.
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5.
Σκληρός Παναγιώτης
6.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7.
Αραβανής Βασίλειος
8.
Καββαδάς Αθανάσιος
9.
Γράψας Αθανάσιος
10.
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.
Η
πρόσκληση
δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 4 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ.: α) Για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στο Πρόγραµµα
ECOMOBILITY 2015-2016 και β) Για την έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος
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Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Αθανάσιου Περδικάρη, και την σύµφωνη γνώµη του
∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι τρεις (23) ψήφους
αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε: α) συµµετοχή του ∆ήµου
Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στο Πρόγραµµα ECOMOBILITY 2015-2016 και β) την έγκριση και
διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» το δηµοτικό
συµβούλιο µπορεί να διαθέτει πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου για την πληρωµή δαπανών που αφορούν µεταξύ άλλων εθνικές ή τοπικές
γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και
συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται
µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών
ενδιαφερόντων των κατοίκων του, καθώς και τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και φιλοξενία
αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του ∆ήµου, καθώς και οι συνεπαγόµενες δαπάνες
δηµοσίων σχέσεων.
Σύµφωνα µε νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) οι Ο.Τ.Α. δύνανται νοµίµως να προβαίνουν
σε διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών που δεν προβλέπονται µεν από διάταξη
νόµου όµως είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή προδήλως µε την αποστολή και τις
αρµοδιότητές του και συµβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιµετώπιση λειτουργικών
αναγκών του β) σχετίζονται µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν
τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών του ή συµβάλλουν στην
ενεργό συµµετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. γ)
ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον µέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που
διαγράφονται µε την τήρηση της αρχής της οικονοµικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγµατοποίησής
τους.
Το ECOMOBILITY είναι ένα σηµαντικό Πρόγραµµα, που καλλιεργεί την κοινωνική - περιβαλλοντική
διάπλαση των εφήβων, µέσα από το µήνυµα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις Ενηµερώνονται, η
η
Κοινωνία Ευαισθητοποιείται» και διοργανώνεται για 13 συνεχή χρονιά από τον Εθελοντικό Οργανισµό Για
Το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY.
Οι δράσεις της περιόδου 2015-2016 τελούν υπό την Αιγίδα σηµαντικών Υπουργείων και αξιόλογων
Επιστηµονικών Ιδρυµάτων - Οργανισµών, που θα στηρίξουν την προετοιµασία των εργασιών και των
προτάσεων των µαθητικών οµάδων της Γ΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου Λευκάδας που έχει δηλώσει
συµµετοχή στο Πρόγραµµα.
Ο ∆ήµος µας και το ECOCITY θα συνδιοργανώσουν εκδηλώσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε φορείς
και πολίτες τις εργασίες οµάδων µαθητών του 2ου Γυµνασίου µας σχετικά µε τα οφέλη της ανεµπόδιστης
κυκλοφορίας στο κέντρο και της πράσινης µετακίνησης στις πόλεις, εξετάζοντας τα προβλήµατα που θα
εντοπιστούν.
Όλες οι δράσεις του Προγράµµατος θα ολοκληρωθούνµε την απονοµή των βραβείωνστην διάρκεια της
Τελετής Απονοµής των Βραβείων τον Απρίλιο 2016.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει ως συνδιοργανωτής την κάλυψη µέρους των δαπανών που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση της εκστρατείας µε το ποσό των 2.460 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, που
καλύπτει:
∆ηµιουργία και τυπώσεις έντυπου υλικού – ∆απάνες διαµονής, µετακίνησης και διατροφής επιστηµονικών
οµάδων – Πλάνο δηµοσιότητας και κείµενα δελτίων τύπου – καθοδήγηση διοργάνωσης τοπικών
δράσεων-ενεργειών, κλπ.
Ζητούµενο του Προγράµµατος ECOMOBILITY 2015-2016 είναι να κατανοήσουν οι µαθητές τα
προβλήµατα που προκαλούνται στη λειτουργία της πόλης, από τις συνθήκες και τις συνήθειες
µετακίνησης των πολιτών και να ευαισθητοποιήσουν την Τοπική Κοινωνία, για την ανάγκη ελεύθερης
πρόσβασης σε όλα τα κτήρια και το κέντρο της πόλης, όπως και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των κατοίκων. Επίσης να αναδειχθεί το κορυφαίο ζήτηµα των εµποδίων στην ελεύθερη
προσβασιµότητα στις πόλεις µας.
Αυτή η εκστρατεία µε την εµπλοκή των εφήβων στο σεβασµό δικαιωµάτων και αρχών προστασίας του
Αστικού Περιβάλλοντος και η ενεργοποίησή Τοπικών Αρχών και Φορέων, µπορεί να λειτουργήσει ως
εργαλείο αφύπνισης των πολιτών µεγάλων αλλά και µικρών πόλεων, όπως η Λευκάδα µε στόχο τη
διαµόρφωση µιας άλλης αντίληψης για ανθρώπινες πόλεις, βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθµιση
της καθηµερινότητάς µας.
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Η εκτίµηση των αποτελεσµάτων προηγούµενων δράσεων επιβεβαιώνει την καλλιέργεια στο σεβασµό της
ελεύθερης µετακίνησης συνανθρώπων µας (ΑµΕΑ, Ηλικιωµένοι, κ.ά.), ενώ παρατηρήθηκε ναπεριορίζεται
η παράνοµη κατάληψη χώρων πεζών, µειώνοντας έτσι την έλλειψη
σεβασµού στην οµαλή λειτουργία των πόλεων.
Είναι δεδοµένη η βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής για µικρές ή µεγάλες παρεµβάσεις στην καθηµερινότητα
της πόλης και των οικισµών του ∆ήµου µας, προκειµένου να µειωθεί το πρόβληµα µε τα εµπόδια στην
προσβασιµότητα, την έλλειψη σεβασµού σε κοινωνικούς κανόνες και την καταπάτηση δικαιωµάτων των
πεζών. ∆εν είναι εύκολο αλλά θέλουµε και οφείλουµε να το προσπαθήσουµε, συγκρουόµενοι µε
νοοτροπίες ή αντιλήψεις απαράδεκτες και καταδικαστέες. Η πολύ άσχηµη κατάσταση που επικρατεί για
χρόνια, κυρίως στη πόλη, επιδεινώνεται συνεχώς µε τον σεβασµό στο συµπολίτη να έχει εκλείψει
παντελώς. Για ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της κοινωνίας µας οι δηµόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι γίνονται
ιδιωτικοί και µάλιστα µε την πολύ στενή σηµασία της λέξης, αδυνατώντας οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι η
ελευθερία µετακίνησης των κατοίκων είναι ένδειξη πολιτισµού.
ου
Θεωρώ ότι η παρουσία και οι δράσεις των µαθητών του 2 Γυµνασίου στην συγκεκριµένη εκστρατεία θα
είναι ένας σηµαντικός ερεθισµός και για τους συµπολίτες µας, που µπορεί να µετατραπεί σε ένα πρώτο,
µικρό αλλά ουσιαστικό αποτέλεσµα, µέσα και από την αξιοποίηση των εργασιών-προτάσεων που θα
καταθέσουν.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ :
Α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στο Πρόγραµµα ECΟMOBILITY 2015-2016.
Β) Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 00-6495.027 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2015. Το παραπάνω ποσό αφορά µέρος της συνολικής
δαπάνης.
Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε βάρος του Προϋπολογισµού του Οικονοµικού Έτους 2016.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι τρεις
(23) ψήφους, αποφασίζει:
Α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στο Πρόγραµµα ECΟMOBILITY 2015-2016.
Β) Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.230,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 00-6495.027 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Οικονοµικού Έτους 2015. Το παραπάνω ποσό αφορά µέρος της συνολικής
δαπάνης.
Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε βάρος του Προϋπολογισµού του Οικονοµικού Έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 318/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3

