Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 3/2020
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 5/2020
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 9 Μαρτίου έτους 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την
αριθ.πρωτ.4075/9-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Λύγδας
3. Ιωάννης Λιβιτσάνος
4. Ευτύχιος Ζουριδάκης
5. Νίκη Κατωπόδη
6. Νικόλαος Βικέντιος
7. Παναγιώτης Γιαννιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χαράλαμπος Γιαννούτσος

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δηλαδή από τα συνολικά οκτώ (8) μέλη βρέθηκαν
παρόντα τα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο
του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο :«Λήψη προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό στο Δήμο μας».
Εισηγητής : κ.Χαράλαμπος Δ.Καλός Πρόεδρος της Ε.Ε., Δήμαρχος Λευκάδας

Στη συνεδρίαση το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Λευκάδας
ο οποίος ανέφερε ότι, η έκτακτη σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής γίνεται λόγω της
γενικότερης κατάστασης στη χώρα μας σε σχέση με την εξάπλωση του κορονοϊού και με την
κοινοποίηση της επιστολής της ΚΕΔΕ προς τους δήμους για τις οδηγίες πρόληψης και
αντιμετώπισης του κορονοϊού. Ο Πρόεδρος επίσης, επισήμανε ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα
σοβαρό, χρήζει υπεύθυνης αντιμετώπισης και χρειάζεται από τους θεσμικούς παράγοντες και
όχι μόνο, την απαιτούμενη ψυχραιμία.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από συζήτηση και αφού άκουσε τις προτάσεις του Προέδρου
και των μελών της,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ο Δήμος Λευκάδας και τα Νομικά Πρόσωπα να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών μέτρων:
1.Την απολύμανση όλων των δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (ΚΕΠ,
Βιβλιοθήκες, Μουσείο Σικελιανού, ΚΑΠΗ , Αίθουσα Τέχνης, Πνευματικό Κέντρο, ΚΗΦΗ
,Δημοτικά Κτίρια, ΚΔΑΠ, κ.λ.π ) καθώς και όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου με
προτεραιότητα σε Σχολεία, παιδικούς σταθμούς.
2.Την επανάληψη της απολύμανσης εφ όσον απαιτηθεί σε σχέση με την εξάπλωση του
φαινομένου.
2.Την προμήθεια και τον εφοδιασμό με το απαραίτητο υλικό (αντισηπτικά, απορρυπαντικά,
μαντιλάκια μιας χρήσης, κ.α.)
3.Την προμήθεια ενημερωτικού υλικού – φυλλάδια –αφίσες στα πρότυπα των εντύπων του
ΕΟΔΥ και την όσο το δυνατό ευρύτερη διανομή τους για την ενημέρωση του κοινού.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2020.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
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