ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 436
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16 Βλάχος Σπυρίδων
17. Νικητάκης Μάρκος
18. ΜαργέληςΓεώργιος
19
20.
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13.Γαβρίλης ∆ηµήτρης
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Φίλιππας Γεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 32ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση παραχώρησης τµήµατος του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκάδας.
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Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήµαρχος.
Ο Αντιδήµαρχος Γαζής Αναστάσιος διαβάζει την εισήγηση:
Φέρνουµε σε γνώση του ∆.Σ. Λευκάδας την πρότασή µας για αξιοποίηση του Ανοιχτού
Θεάτρου Λευκάδας, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που τελούν υπό την
αιγίδα του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου µας (συνηµµένα το πρόγραµµα των εκδηλώσεων).
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πνεύµα των Χριστουγέννων, αφορούν όλη την οικογένεια, ιδιαίτερα
δε τα µικρά παιδιά και θα δώσουν µια νότα χαράς και αισιοδοξίας στους ∆ηµότες µας που θα
επισκεφθούν το χώρο των εκδηλώσεων.
Εκτός από τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στους εσωτερικούς χώρους του Πνευµατικού
Κέντρου, θεωρούµε απαραίτητο να υπάρχει και χώρος ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα µικρά
παιδιά. Στο χώρο θα εγκατασταθούν ψυχαγωγικά παιχνίδια (καρουζέλ, τραµπολίνο, τρενάκι,
wáter ball, φουσκωτή τσουλήθρα).
Η παραχώρηση θα γίνει µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ.2
του άρθρου 192 του ∆. κ Κ. Κώδικα (Π.∆ 3463/2006) όπου αναφέρεται ότι «Το δηµοτικό
συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να εκµισθώνει, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) µήνες, θέατρα και κινηµατοθέατρα ή άλλους χώρους, για
επιστηµονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το συµβούλιο εκτιµήσει την ποιότητα των
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν».
Προτείνεται η παραχώρηση του χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκάδας από 14 ∆εκεµβρίου
2013 έως 12 Ιανουαρίου 2014 στην Εταιρεία HAPPY FUN ΕΠΕ (Μπάµπης Παπαδόπουλος)
έναντι τιµήµατος 200 € που θα καταβληθεί µε την έναρξη της δραστηριότητας.
Η παραχώρηση του χώρου γίνεται για µικρή χρονική διάρκεια, δεν επηρεάζει τους σκοπούς
του Ανοιχτού Θεάτρου και η καθαριότητα και ευπρέπεια του χώρου είναι ευθύνη του
εκµισθωτή. ∆εν προκύπτει δε καµία δαπάνη για το Πνευµατικό Κέντρο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκάδας από 14
∆εκεµβρίου 2013 έως 12 Ιανουαρίου 2014 στην Εταιρεία HAPPY FUN ΕΠΕ (Μπάµπης
Παπαδόπουλος) έναντι τιµήµατος 200 € που θα καταβληθεί µε την έναρξη της δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.436/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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