ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 176
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
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. 7374/21-4-2017 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. Γαζής Πάνος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Αραβανής Βασίλειος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
9. Βλάχος Κων/νος
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14. Θερµός Ευάγγελος
14.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Καρφάκη Μαριάννα
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26.
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. προκειµένου να τεθεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των
αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» και υποβολή
αιτήµατος στον Αν/τή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για
έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την από 8/4/2017 επιστολή της η Ελληνική Οργάνωση Καράτε (ΕΟΚ) έχει υποβάλλει αίτηµα για την
ης
παραχώρηση της χρήσης του Κλειστού Γυµναστηρίου από το µεσηµέρι της 23 /6/2017 έως και το
ης
βράδυ της 25 /6/2017 το βράδυ, µε σκοπό την φιλοξενία του ∆ιεθνούς Κυπέλλου Καράτε (Lefkada
Karate Cup 2017) που προγραµµατίζει να συνδιοργανώσει στην πόλη µας υπό την Αιγίδα του ∆ήµου
Λευκάδας.
Η διοργάνωση των αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP
2017» έχει την έγκριση της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ).
Η Ελληνική Οργάνωση Καράτε (ΕΟΚ)που είναι εκπρόσωπος στην Ελλάδα της πιο διαδεδοµένης
παγκοσµίως τεχνοτροπίας Καράτε, του Shotokan Καράτε και µε την έγκριση της επίσηµης Ελληνικής
Οµοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ), θα διοργανώσει ένα Τεχνικό Σεµινάριο Καράτε στις 22-23/6/2017 και
στην συνέχεια το ∆ιεθνές Κύπελλο Καράτε στις 24-25/6/2017 στο Κλειστό.
Πρόθεση της Ελ. Οργ. Καράτε είναι να καθιερωθεί αυτή η εκδήλωση στη Λευκάδα και να
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου. Σ’ αυτή την πρώτη διοργάνωση
υπολογίζεται να συµµετάσχουν περί τους 400 αθλητές από Ελλάδα και Ευρώπη ενώ ο συνολικός
αριθµός συµµετεχόντων και συνοδών προβλέπεται να είναι περίπου 1.000, αρκετοί από τους οποίους θα
παραµείνουν στη Λευκάδα για µία τουλάχιστον εβδοµάδα και µερικοί πολύ περισσότερο, αφού υπάρχει
η εκτίµηση των διοργανωτών ότι 20%-30% πιθανά να συνεχίσει τις διακοπές του και µετά την λήξη του
event. Ήδη η ΕΟΚ µας ενηµέρωσε ότι
έχει προχωρήσει στην κράτηση δωµατίων για τους
συµµετέχοντες σε ξενοδοχειακές µονάδες του νησιού. Η διοργάνωση είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη µε
τους συµµετέχοντες να καλύπτουν οι ίδιοι την διαµονή και διατροφή τους.
Θεωρούµε ότι µία τέτοια διοργάνωση µε προοπτική επανάληψης κάθε χρόνο, θα ωφελήσει την τοπική
κοινωνία και την οικονοµία της, θα ενισχύσει την προβολή των νησιών µας, θα συνεισφέρει στην
προσέλευση νέων επισκεπτών και γενικά εκτιµούµε ότι θα προκύψει θετικό αποτέλεσµα.
Εξάλλου το Καράτε, που έχει πλέον ενταχθεί στους ολυµπιακούς αγώνες, είναι ένα ευγενές άθληµα, που
µπορεί ο καθένας να το δει από την δική του πλευρά είτε ως εκτόνωση, γυµναστική, επιπρόσθετη
µόρφωση, επάγγελµα, οτιδήποτε δίνει ευχαρίστηση στο κάθε άτοµο-αθλούµενο ξεχωριστά. Θα
µπορούσε όµως και να το εκτιµήσει ως εξάσκηση για αυτοέλεγχο και αφορµή για ενδυνάµωση της
θέλησης-αποφασιστικότητας.Προσφέρει στον ενήλικα σωµατική άσκηση στο µέτρο των δυνατοτήτων του
και παράλληλα τονβοηθάει να ξεφύγει από το καθηµερινό άγχος.
Σε ότι αφορά τα παιδιά και τους εφήβους θα ήταν πολύ θετικό να γνωρίσουν το Shotokan Karate.
Μπορούν να διδαχθούν την ισορροπία ανάµεσα στη σωµατική άσκηση και την πνευµατική εργασία του
σχολείου. Η διδασκαλία του καράτε διαµορφώνει χαρακτήρα πειθαρχηµένο, οµαδικό, τολµηρό,
υπεύθυνο, ανεξάρτητο, σεµνό και χαρούµενο. Κάνει το παιδί ή τον έφηβο να νιώθει ικανοποιηµένο από
τον εαυτό του, παρέχοντας του ταυτόχρονα πολύτιµα εφόδια για την ενήλικη ζωή του.
Ενηµερωτικά αναφέρουµε ότι τον Νοέµβριο 2016, η ΕΟΚ διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
Shotokan στην Χαλκίδα µε απόλυτη επιτυχία, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Χαλκίδας και της Περιφέρειας
Ευβοίας όπου φιλοξενήθηκαν περί τους 1.000 αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ευρώπη.
Οι προτάσεις και τα αιτήµατα των διοργανωτών, σε ότι αφορά τη συµµετοχή του ∆ήµο µας στους
αγώνες, είναι τα εξής:
1.

Η παραχώρηση της δωρεάν χρήσης του Κλειστού Γυµναστηρίου ∆ήµου Λευκάδας από 23/6/2017
νωρίς το µεσηµέρι έως και τις 25/6/2017 το βράδυ µε σκοπό την διοργάνωση του ∆ιεθνούς
Κυπέλλου Καράτε «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP
2017».

2.

Οι αγώνες να τεθούν υπό την αιγίδα του ∆ήµου µας.

3.

Να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής ενός δείπνου για 25-30 άτοµα, στους επικεφαλείς των
αποστολών από τα διάφορα κράτη που θα συµµετάσχουν.

4.

Να εξεταστεί η δωρεάν διαµονή για 2 νύχτες σε 8 δίκλινα, σε ξενοδοχείο επιλογής µας, για τους
διαιτητές των αγώνων, το Σάββατο 24 και Κυριακή 25/6/2017.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
•

Να τεθεί υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA
SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017».
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•

Να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του Κλειστού Γυµναστηρίου ∆ήµου Λευκάδας από 23/6/2017
νωρίς το µεσηµέρι έως και τις 25/6/2017 το βράδυ.

•

Να παρατεθεί δείπνο εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας, κόστους 650 ευρώ, στους επικεφαλείς των
αποστολών που θα συµµετέχουν και οι οποίοι θα είναι περίπου 30.

•

Να υποβληθεί αίτηµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον Αν/τή Προϊστάµενο της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
και Βεβαίωσης Νοµιµότητας ∆απανών.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι µία (21) ψήφους αποφασίζει:
•

Να τεθεί υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA
SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017».

•

Να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του Κλειστού Γυµναστηρίου ∆ήµου Λευκάδας από 23/6/2017
νωρίς το µεσηµέρι έως και τις 25/6/2017 το βράδυ.

•

Να παρατεθεί δείπνο εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας, κόστους 650 ευρώ, στους επικεφαλείς των
αποστολών που θα συµµετέχουν και οι οποίοι θα είναι περίπου 30.

•

Να υποβληθεί αίτηµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον Αν/τή Προϊστάµενο της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
και Βεβαίωσης Νοµιµότητας ∆απανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 176/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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