ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 304
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
26913/19-9-2013 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).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος

Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μακρυγιώργου Νίκη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 24ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση εκποίησης κινητών πραγµάτων (παλιά στέγαστρα- πάνελ
αλουµινίου) ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος.
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Το θέµα εισηγείται ο κ.∆ήµαρχος.
Ο ∆ήµαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (∆. & Κ.)
παρέχεται η δυνατότητα µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να εκποιηθούν κινητά
πράγµατα του ∆ήµου τα οποία είτε είναι σε κακή κατάσταση είτε δεν είναι αναγκαία και δεν
χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Η απόφαση του ∆.Σ. λαµβάνεται µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του .Για την εκποίηση θα διενεργηθεί φανερή
και προφορική δηµοπρασία

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.

270/81 , τους όρους τις

οποίας θα καθορίσει µε απόφασή της η Ο.Ε.
Το τίµηµα καθορίζεται από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και
αποτελείται από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους

που υποδεικνύονται από το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο και από ένα µηχανικό που ορίζεται από το ∆ήµαρχο και προέρχεται από την
τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου (9άρθρο 199 παρ. 1 και άρθρο 186 παρ.5 Ν.3463/2006).
Με την ίδια απόφαση ορίζεται δηµοτικός υπάλληλος γραµµατέας της επιτροπής . Στους
ΟΤΑ που λειτουργούν τοπικά συµβούλια

και πάρεδροι

στην επιτροπή µετέχει

αντί του

δεύτερου συµβούλου ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συµβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.
Συγκεκριµένα προτείνεται

προς το ∆.Σ. να εκποιηθούν

οι µεταλλικές κατασκευές

επενδυµένες µε πάνελ που βρίσκονται α) τέσσερα τεµάχια που αποτελούσαν τµήµα αίθουσας
εντός του χώρου των σφαγείων , β) δέκα τεµάχια τα οποία βρίσκονται στον περιβάλλοντα
χώρο του Κέντρου Νεότητας ∆.Κ. Λευκάδας , αποτελούµενα από δύο τµήµατα ( τα οκτώ
συνεχόµενα αποτελούν µια αίθουσα και τα άλλα δύο άλλη ξεχωριστή αίθουσα) .
Τα ανωτέρω αντικείµενα είναι σε κακή κατάσταση , το κόστος επισκευής τους είναι
µεγάλο και πρέπει να αποµακρυνθούν για λόγους καθαριότητας και αισθητικής.
Παρακαλείται το ∆.Σ. να ορίσει έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο που µαζί µε τον Πρόεδρο της
∆.Κ. Λευκάδας και ένα µηχανικό που θα ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου θα αποτελέσουν την
επιτροπή καθορισµού του τιµήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 199 & 186 του ∆.
και Κ. κώδικα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
1) Την εκποίηση των µεταλλικών κατασκευών επενδεδυµένων µε πάνελ που βρίσκονται
α) τέσσερα τεµάχια που αποτελούσαν τµήµα αίθουσας εντός του χώρου των σφαγείων , β)
δέκα τεµάχια

τα οποία βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Νεότητας ∆.Κ.

Λευκάδας , αποτελούµενα από δύο τµήµατα ( τα οκτώ συνεχόµενα αποτελούν µια αίθουσα και
τα άλλα δύο άλλη ξεχωριστή αίθουσα) .
2) Τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.Ρόκκου Στυλιανού, ο οποίος µαζί µε τον
Πρόεδρο της ∆.Κ. Λευκάδας κ.Καρβελά Αθανάσιο και ένα µηχανικό που θα ορισθεί µε
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απόφαση ∆ηµάρχου θα αποτελέσουν την επιτροπή καθορισµού του τιµήµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 199 & 186 του ∆. και Κ. κώδικα.

Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν η κα Αικ.Σάντα και ο κ.Κ.Ροντογιάννης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 304/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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