ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 38ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 555/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη 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. 26391/21-12-2018 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
Κατηφόρης Χρήστος (Προεδρεύων)
1
Γκογκάκης Γρηγόριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γιαννιώτης Οδυσσέας
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Αραβανής Βασίλειος
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
13
Τριλίβας Χρήστος
13
Σκληρός Φίλιππος
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Ζουριδάκης Ευτύχιος
17
18
Καββαδάς Θωµάς
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
20
Λόγω της απουσίας του Προέδρου ∆.Σ.
21
21
κ. Γκογκάκη Γρηγόριου καθώς επίσης και της
22
22
Αντιπροέδρου ∆.Σ. κας Γρηγόρη Ασπασίας,
23
23
χρέη Προέδρου ∆.Σ. εκτελεί ο ∆ηµοτικός Σύµβου24
24
λος κ. Χρήστος Κατηφόρης, σύµβουλος του
25
25
επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε
26
26
τις περισσότερες ψήφους ( παρ.2 άρθρου 69 του
27
27
Ν. 3852/10).
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
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 7 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 2 θέµα .
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆., το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
2 θέµα και πριν το 3 θέµα.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 38ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Εξάνθειας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Για την συζήτηση του θέµατος, εκλήθη νοµίµως και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Εξάνθειας κ. Ιωάννης Γράψας του
Σπυρίδωνος ο οποίος ήταν παρών.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, διαβάζει την εισήγησή του η οποία έχει ως ακολούθως:

1

«Ο πολιτιστικός
σύλλογος Εξάνθειας µε το το αριθ.πρωτ. 25967/17.12.2018 έγγραφό του ζητά να του
παραχωρηθούν δύο αίθουσες από το κτίριο «Σπίτι του χωριού» στην Τ.Κ. Εξάνθειας για χρήση τους η µεν πρώτη
ως γραφείο του συλλόγου και η δεύτερη ως αποθήκη. Επίσης ο πρόεδρος της Τ.Κ. Εξάνθειας µας απέστειλε το
αριθ. πρωτ. 06 /19.12.2018 έγγραφό του µε το οποίο µας εκφράζει την σύµφωνη γνώµη του για την παραχώρηση
των αιθουσών για τον ανωτέρω σκοπό.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 του ∆. κ Κ. κώδικα «µε απόφαση του
∆.Σ. επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα , που ασκούν αποκλειστικά
και µόνο δραστηριότητα , η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα.»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παραχωρήσει δύο γραφεία του ∆ηµοτικού
Κτηρίου «σπίτι του χωριού» Τ.Κ. Εξάνθειας για χρήση του από τον πολιτιστικό – εξωραϊστικό σύλλογο ως γραφείο
και αποθήκη του συλλόγου .
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα παραδώσει χωρίς καµία επιφύλαξη ή φθορά τον χώρο που θα του παραχωρηθεί, στην
κατάσταση που τον παραλαµβάνει αν αυτό ζητηθεί από το ∆ήµο για δική του χρήση. Καµία επέµβαση στο κτήριο δεν
θα γίνεται αν δεν υπάρχει η ενηµέρωση και συγκατάθεση του ∆ήµου Λευκάδας.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα µε
Εκπροσώπου της Τ.Κ. Εξάνθειας αποφασίζει:

δεκαοκτώ (18) ψήφους συν την ψήφο του

Για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο γραφείων του ∆ηµοτικού Κτηρίου «Σπίτι του χωριού» Τ.Κ. Εξάνθειας
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εξάνθειας ως γραφείο και αποθήκη του συλλόγου.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα παραδώσει χωρίς καµία επιφύλαξη ή φθορά τον χώρο που θα του παραχωρηθεί, στην
κατάσταση που τον παραλαµβάνει αν αυτό ζητηθεί από το ∆ήµο για δική του χρήση. Καµία επέµβαση στο κτήριο δεν
θα γίνεται αν δεν υπάρχει η ενηµέρωση και συγκατάθεση του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 555/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2

