ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 4732/21-2-2014 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
2.Μακρυγιώργου Νίκη
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Μεσσήνη Κερασούλα
14. Σώλος Φώτιος
15. Γιαννούτσος Πέτρος
16. Βεργίνης Ξενοφώντας
17. Νικητάκης Μάρκος
18. Φίλιππας Γεώργιος
19. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
20. Ροντογιάννης Κων/νος
21. Βλάχος Σπυρίδων
22. Γαζής Αναστάσιος
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Σίδερης Αντώνιος
4..Μελάς Βασίλειος
5. Μαργέλης Γεώργιος.
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. ΚαββαδάςΑθανάσιος
8. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
9. Καρβούνης Σπυρίδων
10. Στραγαλινός Βασίλειος
11. ∆ρακονταειδής Κων/νος
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (27) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 43ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 03/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της αριθµ. 305/2012 απόφασης ∆.Σ. σχετικά µε δωρεάν
παραχώρηση από το ∆ήµο Λευκάδας στη ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Λευκάδας
(∆ΕΠΟΚΑΛ) οχηµάτων για το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».

1

Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήµαρχος

Ο κ. Ρόκκος Στυλιανός Αντιδήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
“Με την αρίθµ. 305/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 η δωρεάν παραχώρηση 7 αυτοκινήτων στην
∆ηµοτική Επιχείρηση για την λειτουργία των ∆οµών.
Η απόφαση ελέγχθηκε για την νοµιµότητα της και βρέθηκε νόµιµη µε την αριθµ.
619/24.9.2012 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Σε µεταγενέστερο έλεγχο κατά την διάρκεια της διαδικασίας διατήρησης των οχηµάτων
σε κυκλοφορία άνω των 1400cc, όπως είναι όλα τα οχήµατα που παραχωρήθηκαν, προέκυψε
ότι χρησιµοποιήθηκε λάθος άρθρο το οποίο αφορά τις δωρεές δηµοτικών κινητών πραγµάτων.
Το άρθρο που αφορά την δωρεάν παραχώρηση κινητών είναι το άρθρο 259 παρ. 6 του
Ν.3463/06 όπου αναφέρεται ‘’Ο οικείος Ο.Τ.Α. µε απόφαση του συµβουλίου του είναι δυνατόν
να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την
εκτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού ή άλλων µέσων. Η για
ορισµένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ιδίου
Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο και εφόσον η
τελευταία αναλαµβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους.’’
Παρακαλούµε η δωρεάν παραχώρηση των αυτοκινήτων ΚΗΙ 2517, ΚΗΙ 2535, ΚΗΙ 2526, ΚΗΙ
2536, ΚΗΙ 2525, ΚΗΙ 4435 και ΚΗΙ 2511, από τον ∆ήµο στην ∆ηµοτική Επιχείρηση, να γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 259 παρ. 6 του Ν.3463/06”
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση των αυτοκινήτων ΚΗΙ 2517, ΚΗΙ 2535, ΚΗΙ 2526, ΚΗΙ 2536,
ΚΗΙ 2525, ΚΗΙ 4435 και ΚΗΙ 2511, από τον ∆ήµο στην ∆ηµοτική Επιχείρηση (∆ΕΠΟΚΑΛ) για
το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». να γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 259 παρ. 6 του Ν.3463/06
και όχι σύµφωνα µε την αριθµ. 305/2012 απόφαση ∆.Σ. όπως λανθασµένα είχε αποφασισθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.84/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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