ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 328/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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. 18952/25-08-2017 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)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Θερµός Ευάγγελος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών &
λόγω της απουσίας του, χρέη ∆ηµάρχου
εκτέλεσε ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου,
κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Ε.Η.∆
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και πριν τη
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. κ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. Επανήλθε στην
ου
ου
αίθουσα κατά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆
ου
Η ∆.Σ. κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την µίσθωση ακινήτου στη ∆.Κ. Λευκάδας για τις ανάγκες στέγασης τµήµατος
(παράρτηµα) του Παιδικού Σταθµού πόλης Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα
που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου
οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.
Σύµφωνα µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης
και η κατακύρωση όλων των δηµοπρασιών είναι αρµοδιότητα της Οικονοµικής επιτροπής.
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.∆.270/81: «Αι δηµοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουµένης, των µέν δήµων, εκ του
δηµάρχου, ως Προέδρου και δύο δηµοτικών συµβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως
Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συµβούλων.»
Με την παρ 1 του άρθρου 7 του Π∆ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δηµοπρασία εκποιήσεως ακινήτων
κτηµάτων των δήµων και κοινοτήτων ενεργείται µετά προηγουµένην καταµέτρησιν και εκτίµησιν του εκποιουµένου
κτήµατος, παρ' επιτροπής, οριζοµένης υπό του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και αποτελουµένης εκ δύο
µελών αυτού, του ενός οριζοµένου ως προέδρου αυτής και ενός µηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ή
της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός µηχανικού ή υποµηχανικού της ΤΥ∆Κ οριζοµένου
υπό του δηµάρχου ή του νοµάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των µισθώσεων
ακινήτων σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου Π∆.»
Στο ∆ήµο λειτουργεί Παιδικός Σταθµός που εδρεύει στην οδό Θ. Στράτου-πλησίον Μητρόπολης σε
ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ήµου µε τρία τµήµατα νηπίων το ένα εκ των οποίων (παράρτηµα) στεγάζεται σε
µισθωµένο ακίνητο επί της ίδιας οδού. Η µίσθωση του ακινήτου που στεγάζεται το εν λόγω τµήµα του Παιδικού
Σταθµού έχει λήξει την 30-7-2017 και η χρήση του ακινήτου θα εξακολουθήσει σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παργρ. 2
άρθρου 22 του Ν. 3130/2003, µέχρι την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας.
Επειδή στο κεντρικό κτίριο του Σταθµού δεν διατίθενται ανάλογοι χώροι για τη στέγαση και λειτουργία του
τµήµατος και ο ∆ήµος δεν διαθέτει ακίνητο κατάλληλο για τη στέγασή του και προκειµένου να διασφαλισθεί η
απρόσκοπτη λειτουργία του τµήµατος κρίνεται επιβεβληµένη η µίσθωση ακινήτου µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του Π∆ 270/81.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
1. Τη µίσθωση ακινήτου µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Π∆ 270/81 στο οποίο θα στεγαστεί το τµήµα
νηπίων του Παιδικού Σταθµού Λευκάδας που βρίσκεται επί της οδού Θ. Στράτου.
2. Οι όροι του ∆ιαγωνισµού θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81.
4. Η εκτίµηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι ένα (21) ψήφους αποφασίζει:
1. Τη µίσθωση ακινήτου µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις δ/ξεις του Π∆ 270/81 στο οποίο θα στεγαστεί το τµήµα
νηπίων του Παιδικού Σταθµού Λευκάδας που βρίσκεται επί της οδού Θ. Στράτου.
2. Οι όροι του ∆ιαγωνισµού θα καταρτιστούν από την Οικονοµική Επιτροπή.
3. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί από την αρµόδια τριµελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81.
4. Η εκτίµηση του ακινήτου θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 του Π∆ 270/81.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 328/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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