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Αξηζ. Απνθ. 195/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 39 /12-11-2019 Καηεπείγνπζαο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαθύλζνπ.
εο

ΘΕΜΑ: «Έμνδα θηινμελίαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλωζε εθδήιωζεο κεηαμύ Δήκνπ,
Πεξηθέξεηαο θαη ηξνραίαο Ζαθύλζνπ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 12 Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00 ζην
Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
26185/11-12-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα επηά (7), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.-Καξαθάο σηήξηνο
2.-Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. ηαύξνο Καθνιύξεο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε Δπάγγειν
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έμνδα θηινμελίαο γηα ηελ ζπλδηνξγάλωζε εθδήιωζεο κεηαμύ Δήκνπ,
Πεξηθέξεηαο θαη Σξνραίαο Ζαθύλζνπ» θαη ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηε κε αξηζκ.
πξση. 26277/12-11-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία έρεη
σο θάησζη:
O Γήκνο Εαθύλζνπ πξόθεηηαη λα ζπλδηνξγαλώζεη κε ηελ Σξνραία Εαθύλζνπ θαη
ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, εθδήισζε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα εληόο ηνπ
Γεθεκβξίνπ 2019 ζηελ Εάθπλζν.
Τα ηροχαία αηυχήμαηα και η οδική αζθάλεια θα είναι ην ζέκα ηεο εθδήισζεο ζην νπνίν
έρεη
θιεζεί
λα
αλαιύζεη
ν
Σάζνο
Μαξθνπίδνο
(Ηαβέξεο).
ηόρνο ηεο εθδήισζεο, είλαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ν θόζκνο θαη θπξίσο νη λένη, γηα
ηελ κεγάιε «γελνθηνλία» πνπ αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά ζηελ άζθαιην θαη είλαη ε
αηηία ησλ ζαλάησλ θαη ησλ αλαπεξηώλ ζηηο ειηθίεο από 15 – 30 εηώλ.
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Ο Σάζνο -Ηαβέξεο- Μαξθνπΐδνο είλαη ν πξώηνο πνπ δηνξγάλσζε ηηο θνηλσληθέοθηιαλζξσπηθέο εθδειώζεηο «Γίλε πλνδεγόο» ελόο αγσληζηηθνύ απηνθηλήηνπ, κε ηα
έζνδα λα πεγαίλνπλ ζηελ Δηαηξεία Πξνζηαζίαο παζηηθώλ, ζηα Special Olympics,
ζηα παηδηά ηεο Διπίδαο, ζηηο Αλάδνρεο Οηθνγέλεηεο θαη ζε άιια ηδξύκαηα
(Αιεμαλδξνύπνιε, πάξηε, Γηάλλελα θιπ.).
Σα ηειεπηαία 32 ρξόληα, από ηελ εκέξα πνπ δηνξγάλσζε ην πξώην εκηλάξην Οδηθήο
πκπεξηθνξάο (22 Ηαλνπαξίνπ 1984) θαη όληαο γηα αθόκε κηα θνξά πξώηνο ζε
επίπεδν θνηλσληθήο δξάζεο, επαηζζεηνπνηεί θαη ελεκεξώλεη κε δηαιέμεηο θαη νκηιίεο
αθηινθεξδώο θαη αληδηνηειώο ζε όιε ηελ Διιάδα, ρηιηάδεο ζπλαλζξώπνπο καο ζε
ηξαηό, Αεξνπνξία, Ναπηηθό, Γπκλάζηα, Λύθεηα, ΣΔΗ, ΑΔΗ, ρνιέο Ηθάξσλ, Ν.
Γνθίκσλ, Δπειπίδσλ, Τπαμησκαηηθώλ. Ζ θνηλσληθή ηνπ δξάζε δε ζηακαηάεη εθεί,
αθνύ έρεη δώζεη θαη ζπλερίδεη λα δίλεη δηαιέμεηο κε αληηθείκελν ηελ Οδηθή
πκπεξηθνξά θαη Αζθάιεηα ζε Γήκνπο, Κνηλόηεηεο, Ννκαξρίεο, Ηδξύκαηα
αηκνδνζίαο, ζε λένπο νδεγνύο αγώλσλ θαη ζην ζύλνιν ησλ λεαξώλ παηδηώλ
γεληθόηεξα θαη ππνινγίδεηαη, πσο θάζε ρξόλν επαηζζεηνπνηεί θαη ελεκεξώλεη 40.00050.000 καζεηέο!
Σα βηβιία πνπ έρεη ζπγγξάςεη κε αληηθείκελν ηελ Οδηθή πκπεξηθνξά θαη Αζθάιεηα
(Δζληθό Θέκα, Δζληθό Πέλζνο, Άγλνηα Άγλνηαο) έρνπλ δηαλεκεζεί δσξεάλ ζε
ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 αληίηππα, ελώ κε δηαξθή αθηινθεξδή παξνπζία θαη
ζπλεληεύμεηο ζε ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά Μέζα, ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία
επαηζζεηνπνίεζεο όισλ καο. Με ιόγν-καζηίγην θαηά ηεο Οδηθήο Αζπλεηδεζίαο θαη
Δγθιεκαηηθόηεηαο, ν "Ηαβέξεο" όπσο έγηλε επξύηεξα γλσζηόο ν ζπγθεθξηκέλνο
θνξπθαίνο νδεγόο αγώλσλ απηνθηλήηνπ, πνπ θαηάθεξε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ '70 θαη
ηνπ '80 λα μεπεξάζεη ζε εηδηθέο δηαδξνκέο ηνπ Παγθνζκίνπ θήκεο Ράιιπ Αθξόπνιηο,
ηνπο θνξπθαίνπο νδεγνύο ηνπ Παγθόζκηνπ Πξσηαζιήκαηνο Ράιιπ γηα ηνπιάρηζηνλ
20 θνξέο, έδσζε θαη ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη ηελ ςπρή ηνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπλαλζξώπσλ καο από ηνπο θξηθαιένπο θηλδύλνπο πνπ θαξαδνθνύλ ζηνπο θνληθά
ερζξηθνύο δξόκνπο.
ηνλ ΚΑ 00.6433.02 κε πεξηγξαθή «ΦΘΛΟΞΕΝΘΕ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε από
Ηδίνπο Πόξνπο, ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο
2019.
Ο Γήκνο Εαθύλζνπ έρεη αλαιάβεη ηελ θηινμελία ηεο νκάδαο ησλ νκηιεηώλ, ν
πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ παξνρήο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.000,00
επξώ, ελώ ε δηάξθεηα ηεο ζα είλαη έσο ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο εθδήισζεο.
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ ιάβεη ππόςε ηεο:
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο ηζρύεη
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/2016
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018
- ηελ πίζησζε από Ηδίνπο Πόξνπο ζηνλ ΚΑ 00.6433.02 κε πεξηγξαθή
«ΦΘΛΟΞΕΝΘΕ», ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2019.
Παξαθαιείηαη όπσο απνθαζίζεη ζρεηηθά ηα εμήο:
ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ύςνπο 2.000,00€ από Ηδίνπο Πόξνπο
ζηνλ ΚΑ 00.6433.02 κε πεξηγξαθή «ΦΘΛΟΞΕΝΘΕ», ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
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Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
- ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ κε αξ. πξση. 26277/12-112019
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθωλα
Απνθαζίδεη: Εγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηάζεζε πίζησζεο ύςνπο 2.000,00€ από Ηδίνπο
Πόξνπο ζηνλ ΚΑ 00.6433.02 κε πεξηγξαθή «ΦΘΛΟΞΕΝΘΕ», ζηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 195/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4.- Αλδξέαο Μαξηλάθεο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
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