ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 37/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 907/17-1-2019 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντοµίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 1 θέµα και
ο
πριν το 2 θέµα της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 34 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του ∆ήµου Λευκάδας µε το διεθνές
βραβείο «Γαλάζια Σηµαία» και την καταβολή των συνδροµών για το έτος 2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

•

•

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Ο ∆ήµος Λευκάδας συµµετέχει επί σειρά ετών στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Γαλάζια Σηµαία». ∆ιαχειριστής του
εν λόγω προγράµµατος στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (EEΠΦ). Κάθε χρόνο
υποβάλλονται από µέρους µας αιτήσεις υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του ∆ήµου µε το ∆ιεθνές βραβείο
«Γαλάζια Σηµαία», κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν µόνο για ακτές
που ήταν πλήρως οργανωµένες το περασµένο καλοκαίρι σύµφωνα µε τα Κριτήρια του Προγράµµατος. Η
συµπλήρωση των αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά και περιλαµβάνει πλήθος στοιχείων,
ερωτηµατολογίων, συνηµµένων και δεσµεύσεων. Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα απαιτείται η καταβολή
συνδροµής για κάθε ακτή, που ανέρχεται σε 430 € ανά ακτή. Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) που λάβαµε από την
ΕΕΠΠ καλούµαστε για υποβολή σχετικών αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση το έτος 2019 και καταβολή των
αντίστοιχων συνδροµών.
Κατά την περασµένη καλοκαιρινή περίοδο επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε, παρά το γενικότερο πλαίσιο δυσµενών
οικονοµικών συνθηκών και στελεχιακής δυσπραγίας του ∆ήµου, έγκαιρη και επαρκής οργάνωση των ακτών µας µε
τις υποδοµές τους, ικανοποιώντας κατά το πλείστον (οκτώ βραβευµένων) τα δεκάδες κριτήρια Προγράµµατος.
Παράλληλα διασφαλίστηκαν παροχές (ασφάλεια, καθαριότητα, υγιεινή, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κ.ά.) στους επισκέπτες
στοχεύοντας σε µια εικόνα αξιοπρέπειας και πολιτισµού, που τιµά το ∆ήµο µας και όσους το επιλέγουν για διακοπές.
Για το 2018 είχαµε προτείνει οκτώ (8) ακτές που είχαν βραβευτεί το 2017 και ήταν οι εξής: Αϊ Γιάννης, Γύρα Εργοστάσιο ΤΑΟΛ, Κάθισµα, Νυδρί, Πευκούλια, Μικρός Γιαλός, Πόρτο Κατσίκι,
Πόντι.
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (EEΠΦ), ως ∆ιαχειριστής του Προγράµµατος µας απέστειλε µέσω e-mail
παρατήρηση - ενηµέρωση, που αφορά στην ακτή «Νυδρί», στην οποία αναφέρεται ότι : «Τα αποτελέσµατα υδάτων
έχουν µη εξαιρετική ποιότητα ως εκ τούτου η ακτή δεν θα µπορεί να προωθηθεί στην ∆ιεθνή Επιτροπή Κρίσεων….».
Μετά από αυτή την εξέλιξη για το 2019
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Να υποβληθούν προτάσεις - αιτήσεις υποψηφιότητας για τις 7 ακτές (βραβεύτηκαν το 2018), όπως έχουµε τη
δυνατότητα ύστερα από τον έλεγχο που πραγµατοποιείται από τους Επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και είναι οι εξής:
1. Αϊ Γιάννης
2. Γύρα - Εργοστάσιο ΤΑΟΛ
3. Κάθισµα
4. Πευκούλια
5. Μικρός Γιαλός
6. Πόρτο Κατσίκι
7. Πόντι
Να καταβληθούν οι συνδροµές που προβλέπονται, ώστε να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το
2019. Η συνδροµή είναι 430,00 € ανά ακτή και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3.010,00 €, το οποίο έχει προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό του έτους 2019 και έχει εγγραφεί µε Κ.Α.Ε. 00-6495.013 (Συµµετοχή ∆ήµου Λευκάδας στο
δίκτυο Γαλάζιες Σηµαίες).»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαπέντε (15) ψήφους αποφασίζει:

•

•

Να υποβληθούν προτάσεις - αιτήσεις υποψηφιότητας για τις 7 ακτές (βραβεύτηκαν το 2018), όπως έχουµε τη
δυνατότητα ύστερα από τον έλεγχο που πραγµατοποιείται από τους Επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και είναι οι εξής:
1. Αϊ Γιάννης
2. Γύρα - Εργοστάσιο ΤΑΟΛ
3. Κάθισµα
4. Πευκούλια
5. Μικρός Γιαλός
6. Πόρτο Κατσίκι
7. Πόντι
Να καταβληθούν οι συνδροµές που προβλέπονται, ώστε να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το
2019. Η συνδροµή είναι 430,00 € ανά ακτή και το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 3.010,00 €, το οποίο έχει προβλεφθεί
στον προϋπολογισµό του έτους 2019 και έχει εγγραφεί µε Κ.Α.Ε. 00-6495.013 (Συµµετοχή ∆ήµου Λευκάδας στο
δίκτυο Γαλάζιες Σηµαίες).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 37/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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