ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 245/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 12217/15-6-2018
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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Κούρτης Φίλιππος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Σέρβος Κων/νος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Πολίτης Σπυρίδων
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Βλάχος Κων/νος
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Καββαδάς Θωµάς
10
Θερµός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Καρφάκη Μαριάννα
12
13
Γρηγόρη Ασπασία
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14
Βικέντιος Νικόλαος
14
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Σκληρός Φίλιππος
17
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Χαλικιάς Ευάγγελος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Γιαννιώτης Οδυσσέας
22
23
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
23
24
Κατωπόδη Ευανθία
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 13 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Κατωπόδη Ευανθία και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 12 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για
την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι «ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» & «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ»
στην Επισκοπή Καλάµου στις 23/06/2018.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.

1

Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της ∆.Ε.Π., εισηγούµενος το θέµα, διορθώνει το τίτλο ως προς την
επωνυµία των συλλόγων, και συγκεκριµένα σε : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του
πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι: "ΣΜΑΧ
ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ (Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Αχαΐας) και β) "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" στην
Επισκοπή Καλάµου στις 23/06/2018.
Στη συνέχεια διάβασε την αρ. 6/2018 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση χρήσης
του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι ανωτέρω Σύλλογοι
στην Επισκοπή Καλάµου στις 23/06/2018, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
Απόσπασµα
από το πρακτικό της µε αριθµ.: 3/2018
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 6/2018
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Λευκάδας σήµερα την 18 Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µετά την αριθ. πρωτ. 24/ 15-06-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ(08 ) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Παπαδόπουλος Ανδρέας
2) Σκληρού Γεωργία
3) Σκληρός Ευστάθιος
4) Καβαλλάρη ∆έσποινα
5) Στάµου Αναστάσιος
6) Κακλαµάνη Θωµά

1) Χριστογιάννη Ευαγγελία
2) Καραβασίλη Ευτυχία

ΘΕΜΑ 1ο :∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για την εκδήλωση
που συνδιοργανώνουν οι Σύλλογοι ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΠΑΤΡΩΝ" και "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ" στην
Επισκοπή Καλάµου στις 23/06/2018.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντοπύργια Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
«ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Ανδρέας, Πρόεδρος
Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Α
1.τις διατάξεις τις παρ.16 άρθρ.5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 /1990) όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από
την αρ.5 του άρθρ.2 του Ν.2336/1995 ΦΕΚ 189 Α΄16 και την παρ. 16 του άρθρ.7του Ν.2307/1995 «Όλα τα ακίνητα,
τα οποία µεταβιβάζονται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τις προηγούµενες παραγράφους του
παρόντος άρθρου, βαρύνονται µε δουλεία υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου, η οποία συνίσταται στη χρησιµοποίησή
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 ΟΤΑ και απόφαση των οικείων νοµαρχών»,
2.τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρ.7 του Ν.2307/95 όπου ορίζεται ότι: «Οι αρµοδιότητες του νοµάρχη που
προβλέπονται στις 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,
3.τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι ο
καθορισµός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρµοδιότητα
των ∆ήµων,
4.τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.3 Ν. 1566/1985 σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι σχολικά κτίρια που δε
χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµοσίων σχολείων µπορεί να διατεθούν ύστερα από πρόταση της οικείας δηµοτικής
ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών
και ζηµιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.
Συνεπώς µε βάση τις παραπάνω διατάξεις για τη διάθεση για χρήση σχολείων των οποίων έχει παύσει η
λειτουργία απαιτείται πλέον µόνο απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από σχετική εισήγηση της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
5. τις διατάξεις των άρθρων:
α) 41 και 50 του Ν.1566/85 και το
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β) άρθρο 2 της υπ' αριθµ. ∆4 /86 ΥΠ.Ε.Π.Θ
6. τo από 07-06-2018 έγγραφο του κου ∆ουραµάνη Χριστόφορου µε ΑΦΜ: 025521332, εκπροσώπου των 2
συλλόγων α)"ΣΜΑΧ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ (Σύλλογος Μαραθωνοδρόµων Αχαΐας) µε ΑΦΜ 999783322, Γ' ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"
και β) "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" µε ΑΦΜ 090321627, Α' ∆ΥΟ ΠΑΤΡΩΝ, προς τη ∆ηµοτική
Κοινότητα Καλάµου Λευκάδας, µε το οποίο ζήτα το χώρο, την αίθουσα και το προαύλιο του πρώην ∆ηµοτικού
σχολείου στην Επισκοπή Καλάµου στις 23/06/2018.
7. το υπ. αριθµ. πρωτ. ΕΣ 26/ 15-06-2018 έγγραφο της Τ.Κ Επισκοπής.

εισηγούµαστε
α) την δωρεάν παραχώρηση και διάθεση του κτιρίου καθώς και του προαύλιου χώρου του πρώην ∆ηµοτικού
Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για µία βραδιά, και συγκεκριµένα την 23η Ιουνίου 2018 στους 2 συλλόγους "ΣΜΑΧ
ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΠΑΤΡΩΝ" µε ΑΦΜ 999783322, Γ' ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" µε
ΑΦΜ 090321627, Α' ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ που εκπροσωπούνται από τον κο ∆ουραµάνη Χριστόφορο.
β)µε τις προϋποθέσεις
1) να διατηρηθούν τα διδακτήρια για το σκοπό που προορίζονται,
2) να µην προκληθούν φθορές και ζηµιές, σε περίπτωση που προκληθούν να αποκαθίστανται από τους φορείς στους
οποίους διατίθενται.
Μετά τα ανωτέρω και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η ∆ΕΠ, οµόφωνα αποφασίζει την εισήγηση
ως άνωθεν.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 6/2018.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε (15) ψήφους αποφασίζει:
Την δωρεάν παραχώρηση και διάθεση του κτιρίου καθώς και του προαύλιου χώρου του πρώην ∆ηµοτικού
Σχολείου Επισκοπής Καλάµου για µία βραδιά, και συγκεκριµένα την 23η Ιουνίου 2018 στους 2 συλλόγους "ΣΜΑΧ
ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΗΣ ΠΑΤΡΩΝ" µε ΑΦΜ 999783322, Γ' ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ" µε
ΑΦΜ 090321627, Α' ∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ που εκπροσωπούνται από τον κο ∆ουραµάνη Χριστόφορο, µε τις προϋποθέσεις
1) να διατηρηθούν τα διδακτήρια για το σκοπό που προορίζονται,
2) να µην προκληθούν φθορές και ζηµιές, σε περίπτωση που προκληθούν να αποκαθίστανται από τους φορείς στους
οποίους διατίθενται.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 245/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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