ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 391
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 3268114-11-2013 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 Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Καρτάνος Ιωάννης
8. Βικέντιος Νικόλαος
9. ΣίδερηςΑντώνιος
10. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Αραβανής Σπυρίδων
12. Σώλος Φώτιος
13. Βεργίνης Ξενοφών
14. Καββαδάς Αθανάσιος
15. Μελάς Βασίλης
16. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
17. ∆ρακονταειδής Κων/νος
18. Νικητάκης Μάρκος
19. Φίλιππας Γεώργιος
20. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
21. ΡοντογιάννηςΚων/νος
22. Βλάχος Σπυρίδων
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Σάντα-Μακρή Αικ
3. Πεντεσπίτης Νικ.
4. Ζουριδάκης Ευτύχ.
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Γιαννούτσος Πέτρος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης
10.Μαργέλης Γεώργιος
11.Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού ακινήτου στον Σύλλογο
ΣΥΜΟΛ.
Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα- Αντιδήµαρχος
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.Η κα.Σκιαδά , διαβάζει την εισήγησή της:

“”.Επί της συµβολής των οδών Γερ. Φίλιππα και Παντοκράτορα υπάρχει µικρό δηµοτικό
ακίνητο περίπου 40τµ στο οποίο στεγαζόταν µέχρι πρότινος το Χορευτικό Σωµατείο
«Πήγασος».
Με την µετακόµιση του ανωτέρω Σωµατείου στο ΒΚ 30 (πρώην Γυµνάσιο Θηλαίων) ο
Σύλλογος «ΣΥΜΟΛ» Λευκάδας αιτείται την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του ν.3463/2006 µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
επιτρέπεται να παραχωρείται η δωρεάν χρήση δηµοτικού ή κοινοτικού ακινήτου σε νοµικά
πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή
προάγει τα τοπικά συµφέροντα. Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου εφόσον το ακίνητο αποφασισθεί από το ∆Σ ότι πρέπει να χρησιµοποιηθεί από τον
∆ήµο για ίδια ή άλλη χρήση ή εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι των συµφωνηθέντων.
Η παραχώρηση χρήσης θα µπορεί να ανακληθεί συνολικά για όλους εφόσον το ∆Σ
αποφασίσει στο µέλλον για διαφορετική χρήση του ακινήτου και θα είναι υποχρεωµένοι µέσα
σε ένα µήνα από την απόφαση του ∆Σ οι δικαιούχοι της χρήσης παραχώρησης να
ελευθερώσουν το χώρο. Επίσης η απόφαση µπορεί να ανακληθεί και µεµονωµένα εφόσον
κάποιος από τους δικαιούχους φορείς δεν τηρεί τους όρους της συµφωνίας και δεν συµµετέχει
στα κοινόχρηστα έξοδα ή δηµιουργεί προβλήµατα στον χώρο και στην φύση

και στον

προορισµό του ακινήτου.
Επίσης οποιαδήποτε εργασία γίνει προς βελτίωση του ακινήτου τα έξοδα θα βαρύνουν
τους ίδιους.
Εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνει δεκτό το αίτηµα του ανωτέρω Συλλόγου το
οποίο και την ιδιότητα του νοµικού προσώπου έχει αλλά και κοινωφελείς δραστηριότητες.”

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τη

δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου, επί της συµβολής των οδών Γερ.

Φίλιππα και Παντοκράτορα , περίπου 40τµ στο σύλλογο «ΣΥΜΟΛ» Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 391/13.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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