ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 425/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 23588/21-11-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζουριδάκης Ευτύχιος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Ζαβιτσάνος Πέτρος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, Βερύκιος Σπυρίδων, Σκληρός Φίλιππος και Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10
θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 19 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης µίας (1) αίθουσας πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου κοινότητας
Καλαµιτσίου ∆ήµου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαµιτσίου « Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ».
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆.Ε.Π.
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Για το συγκεκριµένο θέµα έχει κληθεί ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καλαµιτσίου, κ. Καράµπαλης Γεράσιµος, ο
οποίος είναι παρών.
Το θέµα εισηγείται η Αντιδήµαρχος κα Νίκη Κατωπόδη, λόγω αποχώρησης του Προέδρου του ∆.Σ. και
Προέδρου της ∆.Ε.Π., κ. Στυλιανού Ρόκκου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου την αρ. 19/2019
απόφαση της ∆.Ε.Π. σχετικά µε δωρεάν παραχώρηση µιας (01) αίθουσας του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου
Καλαµιτσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαµιτσίου "Ο Νερόµυλος", η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή
της:
Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθµ.: 10/2019
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 19/2019
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Λευκάδας σήµερα την 22 Νοέµβριου του έτους 2019, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µετά την αριθ.
πρωτ. 57/18-11-2019 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 επτά (07) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ρόκκος Στέλιος
2) Χόρτης Σωτήριος
3) Κατωπόδη Βασιλική
4) Καραβασίλη Ευτυχία
5) Θειακός Μίλτος
6) Καρβελάς Αθανάσιος
7) ∆ελαπόρτας Σταύρος

1) Κακλαµάνης Θωµάς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντοπύργια Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Θέµα 2ο : ∆ωρεάν παραχώρηση µιας (01) αίθουσας του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµιτσίου στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καλαµιτσίου "Ο Νερόµυλος".

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στελιος Ρόκκος , 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
β) άρθρο 2 της υπ' αριθµ. ∆4 /86 ΥΠ.Ε.Π.Θ
6. την µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΠ: 47/07-10-2019 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαµιτσίου " Ο Νερόµυλος" µε ΑΦΜ:
998706183, ∆ΟΥ: ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, προς τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Λευκάδας, µε το οποίο ζήτα την παραχώρηση της
δεύτερης αίθουσας του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµιτσίου.

Kατόπιν των Ανωτέρω
εισηγούµαστε
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α) την δωρεάν παραχώρηση χρήσης της δεύτερης αίθουσας του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµιτσίου στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Καλαµιτσίου "Ο Νερόµυλος" µε ΑΦΜ: 998706183, ∆ΟΥ : ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, µε σκοπό την δηµιουργία λαογραφικού
µουσείου.
Η πρώτη αίθουσα έχει παραχωρηθεί στον Σύλλογο µε την υπ' αριθµ. Πρωτ. ∆. Οικ. 3407/09-09-2008 Απόφαση Νοµάρχη
Λευκάδας.
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 τον φορέα στον οποίο
διατίθενται,
3) να αναλάβουν την συντήρηση και τα έξοδα της.
4) ότι η χρήση αυτή δεν θα είναι αποκλειστική αλλά παράλληλη µε άλλες χρήσεις που πραγµατοποιούνται.
5) η είσοδος στο κοινό να είναι ελεύθερη χωρίς αντίτιµο.
Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράνοµης πράξης ή παράβασης των όρων θα συνεπάγεται αίρεση της παραχώρησης.
ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η ∆ΕΠ,
Οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση ως άνωθεν
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 19/2019.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
συµπεριλαµβανοµένου και της ψήφου του Προέδρου της Τ.Κ. Καλαµιτσίου
Εγκρίνει την αρ. 19/2019 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση µιας (01) αίθουσας
του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµιτσίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαµιτσίου "Ο Νερόµυλος" και
συγκεκριµένα:
α) την δωρεάν παραχώρηση χρήσης της δεύτερης αίθουσας του παλαιού ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµιτσίου στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαµιτσίου "Ο Νερόµυλος" µε ΑΦΜ: 998706183, ∆ΟΥ : ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, µε σκοπό την
δηµιουργία λαογραφικού µουσείου.
Η πρώτη αίθουσα έχει παραχωρηθεί στον Σύλλογο µε την υπ' αριθµ. Πρωτ. ∆. Οικ. 3407/09-09-2008 Απόφαση
Νοµάρχη Λευκάδας.
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 τον φορέα στον
οποίο διατίθενται,
3) να αναλάβουν την συντήρηση και τα έξοδα της.
4) ότι η χρήση αυτή δεν θα είναι αποκλειστική αλλά παράλληλη µε άλλες χρήσεις που πραγµατοποιούνται.
5) η είσοδος στο κοινό να είναι ελεύθερη χωρίς αντίτιµο.
Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράνοµης πράξης ή παράβασης των όρων θα συνεπάγεται αίρεση της
παραχώρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 425/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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