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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10/15 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-

Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»  Δήμου Λευκάδας

Στη Λευκάδα σήμερα στις  6 Αυγούστου 2015 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  13:00 στο 

Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Λευκάδας  ήρθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία 

– Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ύστερα από την 

με  αρ.  πρωτ.  845/3-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Παραβρέθηκαν

1. Περδικάρης Αθανάσιος

2. Πολίτης Σπυρίδων

3. Περδικάρης Δημήτριος

4. Ροντογιάννης Θεόδωρος

5. Χαλικιάς Ευάγγελος

6. Καββαδάς Αθανάσιος

Απουσίαζαν

1. Καρφάκη Μαριάννα

2. Αρβανίτης Σπυρίδων

3. Κατωπόδη Σπυριδούλα

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Δήμου  Λευκάδας  Κονιδάρη 

Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.  

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία,  Ο  Πρόεδρος  άρχισε  την  

συνεδρίαση.
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 1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 10/15 συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ  Λευκάδας:  «Απόφαση  Δ.Σ.  σχετικά  την  αποδοχή 

δωρεάς»

Ο Εντεταλμένος σύμβουλος, υπεύθυνος του Αθλητισμού και μέλος του ΝΠΔΔ Δήμου 

Λευκάδας κος Πολίτης Σπυρίδων εισηγούμενος το θέμα είπε  στα  μέλη του ΔΣ τα 

εξής:

Ο τομέας του Αθλητισμού του Δήμου μας έχει σημαντική δράση στα τεκταινόμενα 
του  τόπου  μας  γενικώς.  Ειδικότερα  μέσα  από  τις  αθλητικές  εγκαταστάσεις  του 
προσφέρει τη δυνατότητα άθλησης στους συμπολίτες μας , τα σωματεία μας  και πιο 
πολύ στην νεολαία μας.
 Στις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε, κάποιοι συντοπίτες μας, θέλουν να προσφέρουν 
βοήθεια για την συντήρηση ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτών. Και ειδικά 
σήμερα όπου οι  εγκαταστάσεις  έχουν πολλές  ανάγκες  και  ταυτόχρονα είναι  πολύ 
δύσκολη η εξεύρεση πόρων η προσφορά με την μορφή της χορηγίας , είτε σε χρήμα 
είτε  σε  προμήθεια  υλικών  αναγκαίων  για  εργασίες  στους  εν  λόγω χώρους,  είναι 
ευπρόσδεκτη.
Στα πλαίσια αυτά , σας φέρνω σήμερα δια της συνημμένης επιστολής, την προσφορά 

–ΧΟΡΗΓΙΑ  του  συντοπίτη  μας  επιχειρηματία  Κατωπόδη  Αλέξανδρου  του 

Κωνσταντίνου προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-

Παιδεία-Κοινωνική  Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός  Περιβάλλον»  προσφορά  –

ΧΟΡΗΓΙΑ μέσω της οποίας μας διατίθεται υλικό πάνελς για την κατασκευή οικίσκου 

–υπόστεγου , που θα χρησιμεύσει γι’ αποθηκευτικός χώρος στο Στάδιο ΠΛΑΤΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κατωπόδη Αλέξανδρο για την χορηγία του και να σας 
καλέσω να την κάνουμε αποδεκτή. Η υποχρέωση μας ως αυτοδιοίκηση απέναντι στον 
κ. Κατωπόδη είναι η διαφήμιση της επιχείρησης με την τοποθέτηση 2 διαφημιστικών 
πινακίδων  ,  μία  στο  Δημοτικό  Στάδιο  Λευκάδας  Πλάτων  Γρηγόρης  και  μία  στο 
κλειστό γυμναστήριο στα Βαρδάνια, στο χώρο που από φέτος κρατάει για δική του 
χρήση  το  ΝΠΔΔ  του  Δήμου  μας  καθώς  επίσης  η  αναφορά  από  μέρους  μας  σε 
σχετικές  περιστάσεις  της  χορηγίας  αυτής,  όπως  και  η  δυνατότητα  του  ιδίου  να 
προβάλλει την προσφορά του αυτή στον τύπο. 
Η οριστική διευθέτηση θα γίνει με την υπογραφή ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού, 
όπου θα περιγράφονται τα ανωτέρω και η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 1 έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε και έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση 

και μετά από διαλογική συζήτηση:

αποφασίζει ομόφωνα

α)Να  αποδεχτεί  την προσφορά  –ΧΟΡΗΓΙΑ  του   επιχειρηματία  Κατωπόδη 

Αλέξανδρου  του  Κωνσταντίνου  προς  το  ΝΠΔΔ  Δήμου  Λευκάδας  «Παιδικοί 

Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική  Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός 

Περιβάλλον» προσφορά –ΧΟΡΗΓΙΑ μέσω της οποίας  διατίθεται υλικό πάνελς για 
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την κατασκευή οικίσκου –υπόστεγου , που θα χρησιμεύσει γι’ αποθηκευτικός χώρος 

στο Στάδιο ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

β)Να εκφράσει τις ευχαριστίες του και να τοποθετηθούν  2 διαφημιστικές πινακίδες , 
μία  στο  Δημοτικό  Στάδιο  Λευκάδας  Πλάτων  Γρηγόρης  και  μία  στο  κλειστό 
γυμναστήριο στα Βαρδάνια, στο χώρο που από φέτος κρατάει για δική του χρήση το 
ΝΠΔΔ  του  Δήμου  μας  καθώς  επίσης  η  αναφορά  από  μέρους  μας  σε  σχετικές 
περιστάσεις της χορηγίας αυτής, όπως και η δυνατότητα του ιδίου να προβάλλει την 
προσφορά του αυτή στον τύπο. 
Η οριστική διευθέτηση θα γίνει με την υπογραφή ειδικού ιδιωτικού συμφωνητικού, 
όπου θα περιγράφονται τα ανωτέρω και η διάρκεια της συμφωνίας θα είναι 1 έτος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 42/2015. 

Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                       Τα παρόντα μέλη                    

                                                                   Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασμα

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
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