ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 3
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 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. 607/14-1-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Κων/νος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν απών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµπλήρωση της αρ. 312/14 απόφασης ∆.Σ.

που αφορά στον ορισµό

δηµοτικών συµβούλων στις επιτροπές διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση
πραγµάτων των δήµων και εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
«
Με την αριθ. 312/20.12.2014 απόφασή του το ∆.Σ. Λευκάδας είχε συγκροτήσει επιτροπή
εκτίµησης ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 ( άρθρο 7 παρ. 1 & άρθρο 9 παρ.2).
Στην ως άνω επιτροπή έχουν ορισθεί µε την 312/2014 απόφαση του ∆.Σ. οι :
Νικητάκης Μάρκος αντιδήµαρχος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής µε αναπληρωτή του τον δηµ.
σύµβουλο Φίλιππα Γεώργιο και µέλος την δηµ. Σύµβουλο Καρφάκη Μαριάνα µε αναπληρωτή τον
επίσης ∆ηµ. σύµβουλο Βικέντιο Νικόλαο. Έχει ορισθεί επίσης ο πολιτικός µηχανικός Βραχνούλας
∆ηµήτριος , υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ως τρίτο µέλος της επιτροπής.
Σύµφωνα όµως µε τις διατάξεις των άρθρων 186 παρ. 5 και 192 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 θα
πρέπει να συγκροτήσουµε επιτροπή για την εκποίηση ακινήτων καθώς και επιτροπή καθορισµού
τιµήµατος απ΄ ευθείας εκµίσθωσης ακινήτων της παρ. 3 του άρθρου 192 Ν. 3463/2006. Η επιτροπή
αυτή απαρτίζεται από δύο δηµοτικούς συµβούλους που υποδεικνύονται από το ∆.Σ. και από ένα
µηχανικό της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο . 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.
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι στο ∆.Σ. όπως συµπληρωθεί η απόφαση ∆.Σ. 312/2014 και η επιτροπή που
συγκροτήθηκε στην παραγρ. Β , περί εκτίµησης ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
7 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του Π.∆. 270/81 , να έχει αρµοδιότητα και περί της εκτίµησης ακινήτων του
άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 όπως επίσης και καθορισµού τιµήµατος απ΄ ευθείας εκµίσθωσης
ακινήτων της παρ. 3 του άρθρου 192 Ν. 3463/2006.
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.
Ο µηχανικός καθώς και ο γραµµατέας της επιτροπής θα ορισθούν µε απόφαση ∆ηµάρχου
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την συµπλήρωση της αρ. 312/2014 απόφασης του ∆ηµ. Συµβουλίου και συγκεκριµένα:
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε στην παραγρ. Β , περί εκτίµησης ακινήτων σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 9 παρ. 2 του Π.∆. 270/81 , να έχει αρµοδιότητα και περί της
εκτίµησης ακινήτων του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 όπως επίσης και καθορισµού τιµήµατος απ΄
ευθείας εκµίσθωσης ακινήτων της παρ. 3 του άρθρου 192 Ν. 3463/2006.
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.
Ο µηχανικός καθώς και ο γραµµατέας της επιτροπής θα ορισθούν µε απόφαση ∆ηµάρχου
σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.3/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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