ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 351
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της 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

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μαργέλης Γεώργιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Γεράσιµος
Στραγαλινός Βασίλειος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.∆.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεµάτων της Η/∆.

ΘΕΜΑ 20ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών πρώην δηµοτικού σχολείου
Καρυάς στη Φιλαρµονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» (σχετ. η αριοθµ. 17/2012 απόφαση Τ. Σ.
της Τ.Κ. Καρυάς).
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Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ.Ρόκκος Στυλιανός, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
Σύµφωνα µε το Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ : 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/1995, ΦΕΚ189
Α'16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία µεταβιβάζονται
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος
άρθρου, βαρύνονται µε δουλειά υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συνιστάται στη
χρησιµοποίηση τους µόνο για τη στέγαση σχολείων ή µονάδων επαγγελµατικής κατάρτισης ή
λαϊκής επιµόρφωσης, κατά τα οριζόµενα κάθε φορά µε αποφάσεις των οικείων νοµαρχών.
Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή µονάδων στην περιοχή
καθενός συγκεκριµένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά µε εισήγηση του οικείου ο.τ.α.
και απόφαση του οικείου νοµάρχη. Στις περιπτώσεις που δωρίζονται οικόπεδα στον ΟΕΚ,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν βαρύνονται αυτά µε δουλεία υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου, αλλά µεταβιβάζονται στον ΟΕΚ κατά πλήρη κυριότητα και ελεύθερα παντός εν γένει
βάρους.
Όµως η παράγραφος 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 όρισε τα εξής: «Οι
αρµοδιότητες του νοµάρχη που προβλέπονται παραγράφους 1 και 16 του άρθρου 5 του
ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'), ασκούνται από τον
Περιφερειακό ∆ιευθυντή.
Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 ο καθορισµός
κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον
αρµοδιότητα των ∆ήµων
Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων
έχει παύσει η λειτουργία, απαιτείται πλέον µόνο Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για

την παραχώρηση της χρήσης.
Με την αριθµ. 17/2012 απόφασή του το Τοπικό Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Καρυάς αποφάσισε την παραχώρηση δύο αιθουσών του µη λειτουργούντος ∆ηµοτικού Σχολείου
Καρυάς στη Φιλαρµονική ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την επέκταση των δραστηριοτήτων
της .
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε
Το ∆.Σ. να εγκρίνει την απόφαση του Τ.Σ. και να παραχωρήσει δύο αίθουσες του πρώην
δηµοτικού σχολείου Καρυάς στη Φιλαρµονική ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την επέκταση των
δραστηριοτήτων της.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση
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Οµόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την απόφαση του Τ.Σ. Καρυάς και παραχωρεί την χρήση δύο αιθουσών του
πρώην δηµοτικού σχολείου Καρυάς στη Φιλαρµονική ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την
επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Στο σηµείο αυτό επέστρεψε ο κ.Β.Στραγαλινός

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 351/12.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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