ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 353/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 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. 18801/20-9-18 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
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Καρφάκη Μαριάννα
7
Βλάχος Κων/νος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Βικέντιος Νικόλαος
13
14
Μήτσουρας Πέτρος
14
15
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
17
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Γληγόρης Κων/νος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών.
19
19
Κακλαµάνη Αναστασία
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
Χρέη ∆ηµάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
∆ηµάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος.
22
Κατωπόδη Ευανθία
22
23
23
24
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
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 9 και 10.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν την έναρξη
της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9
θέµατος.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Κατωπόδη Ευανθία, Σκληρός Φίλιππος, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση
ου
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 28ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης δηµοτικού οικοπέδου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Εισηγητής. Στάθης Βλάχος Εντετ. ∆ηµοτικός Σύµβουλος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος, σχετικά µε
ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης δηµοτικού οικοπέδου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, λόγω του κατεπείγοντος,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την αριθ.259/7-11-1969 απόφαση του τότε δηµοτικού συµβουλίου Λευκάδας παραχωρήθηκε δωρεάν στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως (δηµοτικός κήπος δίπλα από το Γενικό Νοσοκοµείο) εµβαδού
2.925 τ.µ, µε σκοπό την ανέγερση, δαπάνες του δηµοσίου, ∆ιοικητηρίου εντός προθεσµίας τριών ετών από της
συστάσεως της δωρεάς.
Η δωρεά ολοκληρώθηκε µε το αριθ.682210-6-1970 δωρητήριο συµβόλαιο, το οποίο µεταγράφηκε στο
υποθηκοφυλακείο Λευκάδας τ.67 αριθ.1915.
Το ακίνητο έχει καταγραφεί στα βιβλία ∆ηµοσίων Κτηµάτων µε Α,Β.Κ 80.
Όρος της δωρεάς ήταν ότι παρελθούσης της τριετούς προθεσµίας για την εκτέλεση του σκοπού, χωρίς ο σκοπός να
έχει εκτελεστεί, το δωρούµενο ακίνητο θα επανέλθει αυτοδικαίως στο ∆ήµο.
Ο σκοπός της δωρεάς (ανέγερση ∆ιοικητηρίου) δεν εκπληρώθηκε.
Σήµερα στο οικόπεδο αυτό λειτουργούν ∆ηµοτικός παιδικός σταθµός και σχολεία πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο
∆ήµος Λευκάδας υπέβαλε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό κτηµατολόγιο για το ακίνητο αυτό και έχει αποδοθεί στην
κυριότητα του ∆ήµου µε ΚΑΕΚ 3402602013001 µε εµβαδόν 2955,47 τ.µ.
Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται και η καταχώρησή του στα ∆ηµόσια κτήµατα µε Α,Β.Κ 80 και πρέπει να
διαγραφεί.
Για την διευκόλυνση της τυπικής διαδικασίας διαγραφής του από την κτηµατική υπηρεσία εισηγούµαι την λήψη
απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάκληση της δωρεάς του συγκεκριµένου οικοπέδου προς το
∆ηµόσιο.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει:
Την ανάκληση της αρ. 259/7-11-1969 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, περί δωρεάν
παραχώρησης στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, δηµοτικού οικοπέδου εντός σχεδίου πόλεως, εµβαδού 2.925 τ.µ, δίπλα από το
Νοσοκοµείο, (στο οποίο σήµερα λειτουργούν ∆ηµοτικός παιδικός σταθµός και σχολεία πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης),
επειδή δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση,
προκειµένου αυτό να διαγραφεί από τα δηµόσια κτήµατα µε µέριµνα της αρµόδιας κτηµατικής υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 353/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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