ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 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. 2453/9-2-2017 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).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για υποβολή αιτήµατος προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων για την παραχώρηση στο ∆ήµο Λευκάδας της χρήσης των παλαιών αιθουσών του
∆ικαστικού Μεγάρου Λευκάδας για στέγαση και λειτουργία της κοινωνικής δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών / Ατόµων Με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ)» της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος.
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, µε τριάντα (30) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος: «Απόφαση ∆.Σ. για υποβολή αιτήµατος προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την παραχώρηση στο ∆ήµο Λευκάδας της χρήσης των παλαιών
αιθουσών του ∆ικαστικού Μεγάρου Λευκάδας για στέγαση και λειτουργία της κοινωνικής δοµής «Κέντρο
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών / Ατόµων Με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ)» της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο, κ. Αθανάσιο Περδικάρη, ο
οποίος είπε τα εξής:
«Στα πλαίσια της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. ∆ήµου Λευκάδας,
λειτουργεί η δοµή «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών / Ατόµων Με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ –
ΜΕΑ)» καλύπτοντας τις αυξηµένες ανάγκες αυτών και των οικογενειών τους, όχι µόνο στο ∆ήµο και την
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.
Επειδή ο ∆ήµος µας αντιµετωπίζει χρόνιο πρόβληµα κτιριακών υποδοµών, το Κέντρο στεγάζεται
εδώ και αρκετά χρόνια, σε µισθωµένο κτίριο το οποίο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις (τυπικές και
ουσιαστικές) που απαιτούνται σήµερα για την φιλοξενία αυτής της σηµαντικής κοινωνικής δοµής. Όµως η
επιτακτική ανάγκη για µεταστέγασή της σε κτίριο που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας
της, µας δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα, αφενός λόγω της έλλειψης κατάλληλων χώρων για
µίσθωση στη Λευκάδα, λόγω της ιδιαιτερότητας της δοµής και αφετέρου λόγω του αυξηµένου
µισθώµατος που σίγουρα θα προκύψει.
Στον χώρο του συγκροτήµατος του ∆ικαστικού Μεγάρου Λευκάδας βρίσκεται Ισόγειο
Προκατασκευασµένο Κτίριο Γραφείων κυριότητας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων - ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ. το οποίο δεν χρησιµοποιείται, αφού όλες οι Υπηρεσίες έχουν µεταφερθεί και
στεγάζονται στο νέο κτίριο. Το συνολικό εµβαδόν των αιθουσών του κτιρίου είναι 400 τ.µ. περίπου. Το
κτίριο βρίσκεται στον περίβολο του ∆ικαστικού Μεγάρου, είναι εντελώς ανεξάρτητο από το υπόλοιπο νέο
κτιριακό συγκρότηµα και η παραχώρηση της χρήσης του δεν θα διαταράξει στο ελάχιστο τη λειτουργία
των υπηρεσιών που στεγάζονται.
Μετά από έλεγχο των αιθουσών και αφού διαπιστώσαµε ότι εξυπηρετεί τις κτιριακές ανάγκες της δοµής,
απευθυνθήκαµε µε έγγραφό µας στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων
και ζητήσαµε να µας παραχωρηθεί το κτίριο για χρήση προκειµένου να στεγαστεί το Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ της
Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου µας. Αυτό θα µας έδινε την δυνατότητα να λειτουργεί η δοµή σε
άνετους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ικανούς να καλύψουν τις αυξηµένες σηµερινές ανάγκες
των ωφελούµενων και των οικογενειών τους, στο ∆ήµο µας, την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και την
ευρύτερη περιοχή.
Στο αίτηµα του ∆ήµου µας ανταποκρίθηκε άµεσα ο Υπουργός κ. Σταύρος Κοντονής και στη
συνάντηση που είχαµε στις 30/1/2017, µας εξέφρασε τη βούλησή του για την παραχώρηση, δίνοντας
οδηγίες ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες.
Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η υποβολή αιτήµατος από το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο προς το
Υπουργείο για την παραχώρηση της χρήσης του συγκεκριµένου κτιρίου και την στέγαση του Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τη µελέτη και την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα απαιτηθούν, την
συντήρηση του συγκροτήµατος των αιθουσών, την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και
όποιες άλλες δαπάνες προκύψουν από την χρήση του κτιρίου. Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας θα εκτελέσει
τις απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση της αυτονοµίας των προς παραχώρηση αιθουσών ώστε να
µην διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ικαστικού Μεγάρου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αιτηθεί ο ∆ήµος Λευκάδας, στο Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, την παραχώρηση στο ∆ήµο Λευκάδας της
χρήσης των παλαιών αιθουσών του ∆ικαστικού Μεγάρου Λευκάδας για στέγαση και λειτουργία της
κοινωνικής δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών / Ατόµων Με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ –
ΜΕΑ)» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τη µελέτη και την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα
απαιτηθούν, την συντήρηση του συγκροτήµατος των αιθουσών, την διαµόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου καθώς και όποιες άλλες δαπάνες προκύψουν από την χρήση του κτιρίου. Επίσης ο ∆ήµος
Λευκάδας θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση της αυτονοµίας των προς
παραχώρηση αιθουσών ώστε να µην διαταραχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ικαστικού Μεγάρου.»
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε τριάντα (30) ψήφους αποφασίζει:
Αιτείται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, την
παραχώρηση στο ∆ήµο Λευκάδας της χρήσης των παλαιών αιθουσών του ∆ικαστικού Μεγάρου
Λευκάδας, για στέγαση και λειτουργία της κοινωνικής δοµής «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών / Ατόµων Με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ – ΜΕΑ)» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου
Λευκάδας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει τη µελέτη και την εκτέλεση όλων των εργασιών που θα
απαιτηθούν, την συντήρηση του συγκροτήµατος των αιθουσών, την διαµόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου καθώς και όποιες άλλες δαπάνες (ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνικών τελών, ηλεκτρικής
ενέργειας, κλπ) προκύψουν από την χρήση του κτιρίου.
Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την
εξασφάλιση της αυτόνοµης λειτουργίας και ασφαλείας, σε µη εργάσιµες ώρες, των προς παραχώρηση
αιθουσών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 32/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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