ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 205/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Ιουνίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006,
65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και µετά την µαταίωση της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν
υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10531/315-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Φίλιππας Γεώργιος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Βλάχος Ευστάθιος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Παπαδόπουλος Ανδρέας
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
Καββαδάς Θωµάς
13
Καρφάκη Μαριάννα
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Γρηγόρη Ασπασία
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Πολίτης Σπυρίδων
21
22
22
23
23
24
24
25
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 ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση
(∆ΕΠΟΚΑΛ) για το πρόγραµµα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06, δωρεές δηµοτικών και κοινοτικών
πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών, επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, προς το
∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση σκοπού, που
συνδέεται µε την προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Κάθε χρόνο και µε µεγάλη επιτυχία η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου µας
πραγµατοποιεί το πρόγραµµα θερινής απασχόλησης παιδιών, που φέτος θα υλοποιηθεί από 18 Ιουνίου έως 14
Αυγούστου.
Επειδή η Επιχείρηση δεν διαθέτει δικά της λεωφορεία για την µετακίνηση των παιδιών, προτείνω στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την παραχώρηση των δύο (2) λεωφορείων του ∆ήµου (το ΚΗΙ 2547 µε 19
θέσεις και το ΚΗΙ 2527 µε 14 θέσεις), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από την ∆ΕΠΟΚΑΛ το παραπάνω
διάστηµα και για τις ανάγκες του Προγράµµατος.»
Χωρίς την παραχώρηση των δηµοτικών λεωφορείων είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθούν τα προγράµµατα.
Το κατεπείγον της απόφασης είναι προφανές. Το θέµα δεν ήταν δυνατόν να εισαχθεί νωρίτερα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο επειδή δεν ήταν γνωστός ο αριθµός των παιδιών που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Την παραχώρηση των δύο (2) λεωφορείων του ∆ήµου (το ΚΗΙ 2547 µε 19 θέσεις και το ΚΗΙ 2527 µε 14
θέσεις), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από την ∆ΕΠΟΚΑΛ, από 18 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, προκειµένου
να πραγµατοποιεί το πρόγραµµα θερινής απασχόλησης παιδιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 205/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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