ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 425/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 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. 26381/16-11-17 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
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων ∆.Κ. Λευκάδας στο Εµπορικό Επιµελητήριο
Λευκάδας για στολισµό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Το επιµελητήριο Λευκάδας υπέβαλε στην υπηρεσία µας τις µε αριθ. πρωτ. 1541/2017 και
2114/2017 αιτήσεις µε τις οποίες ζητά να του παραχωρηθούν κοινόχρηστοι ∆ηµοτικοί χώροι στην ∆.Κ.
Λευκάδας για στολισµό και διοργάνωση εκδηλώσεων λόγω του εορτασµού των Χριστουγέννων 2017
και πρωτοχρονιάς 2018 σε µια προσπάθεια ενίσχυσης του κλίµατος της αγοράς της ηµέρες των
εορτών.
Οι χώροι που ζητά το επιµελητήριο είναι :
α) Κεντρική αγορά Λευκάδας (Ι. Μελά)
β) Πλατεία παραλίας ∆.Κ. Λευκάδας
γ) η πλατεία έναντι Ιερού Ναού Αγ.Μηνά και
δ) η πλατεία του Αγ. Μηνά εκεί που είναι τοποθετηµένα τα αγάλµατα Ξενοφώντα Γρηγόρη και Πέτρου
Φίλιππα Πανάγου
ε) κεντρική πλατεία ∆.Κ. Λευκάδας
Έχοντας υπόψιν µας τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 185 του Ν.
3463/2006 καθώς και το µε αριθ. πρωτ. 23125/23.10.2017 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας προς το
Επιµελητήριο µε το οποίο εκφραστήκαν οι επιφυλάξεις µας για την παραχώρηση της Κεντρικής
Πλατείας και του χώρου έναντι του Ι. Ναού Αγίου Μηνά (ο χώρος αυτός ανήκει στην εκκλησία) :
ε ι σ η γ ο ύ µ α ι την δωρεάν παραχώρηση των χώρων που ζητά το Επιµελητήριο Λευκάδας µε
σκοπό τον στολισµό και την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασµού των Χριστουγέννων
2017 και πρωτοχρονιάς 2018, εκτός από τον χώρο έναντι του Ιερού Ναού Αγ.Μηνά επειδή ο χώρος
αυτός ανήκει στην Εκκλησία και το χώρο της Κεντρικής Πλατείας επειδή, λόγω της περσινής εµπειρίας
(τοποθέτηση παγοδροµίου), είµαστε αρνητικοί.
Η παραχώρηση γίνεται µε τον όρο ότι στους ανωτέρω χώρους δεν θα γίνει εµπορική κερδοσκοπική
δραστηριότητα, το Επιµελητήριο θα µεριµνήσει για την τοποθέτηση και αποξήλωση του στολισµού και
θα έχει την ευθύνη της ασφάλειας των χώρων και του υλικού που θα τοποθετήσει. Επίσης το
Επιµελητήριο θα επιβαρυνθεί µε το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα έχει την ευθύνη της
σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ και το βάρος της αξίας της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η χρήση των χώρων για τον ανωτέρω σκοπό επιτρέπεται µετά την λήψη της παρούσας απόφασης
η
και µέχρι την 10 Ιανουαρίου 2017 όπου και οι ανωτέρω χώροι θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο ∆ήµο
καθαροί και απαλλαγµένοι από κάθε είδους εορταστικό ή άλλο στολισµό.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Φίλιππας Γεώργιος και Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την δωρεάν παραχώρηση των χώρων που ζητά το Επιµελητήριο Λευκάδας µε σκοπό τον
στολισµό και την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασµού των Χριστουγέννων 2017 και
πρωτοχρονιάς 2018, εκτός από τον χώρο έναντι του Ιερού Ναού Αγ.Μηνά επειδή ο χώρος αυτός ανήκει
στην Εκκλησία και το χώρο της Κεντρικής Πλατείας επειδή, λόγω της περσινής εµπειρίας (τοποθέτηση
παγοδροµίου), είµαστε αρνητικοί.
Η παραχώρηση γίνεται µε τον όρο ότι στους ανωτέρω χώρους δεν θα γίνει εµπορική κερδοσκοπική
δραστηριότητα, το Επιµελητήριο θα µεριµνήσει για την τοποθέτηση και αποξήλωση του στολισµού και
θα έχει την ευθύνη της ασφάλειας των χώρων και του υλικού που θα τοποθετήσει. Επίσης το
Επιµελητήριο θα επιβαρυνθεί µε το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων και θα έχει την ευθύνη της
σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ και το βάρος της αξίας της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η χρήση των χώρων για τον ανωτέρω σκοπό επιτρέπεται µετά την λήψη της παρούσας απόφασης
η
και µέχρι την 10 Ιανουαρίου 2017 όπου και οι ανωτέρω χώροι θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο ∆ήµο
καθαροί και απαλλαγµένοι από κάθε είδους εορταστικό ή άλλο στολισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 425/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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