ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 299
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
24271/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
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Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Κονιδάρης Κυριάκος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 26/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για εκµίσθωση χώρου πάρκιγκ στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι της ∆.Ε.
Απολλωνίων.
Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής - Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Με την αρ.161/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επικυρώθηκε το αποτέλεσµα του
από 28-6-11 διαγωνισµού για την εκµίσθωση ακινήτου εµβαδού 1500µ2, στη περιοχή ΠΟΡΤΟΚΑΤΣΙΚΙ, για να χρησιµεύσει ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων και κατακυρώθηκε στον
πλειοδότη Κατωπόδη Γεράσιµο.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος Απολλωνίων, µας

µετέφερε αίτηµα του παραπάνω

πλειοδότη, µε το οποίο ζητάει την εκµίσθωση χώρου στο διπλανό οικόπεδο, για την καλύτερη
λειτουργία του πάρκινγκ .
Η Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε (αρ.απ.197/11) την εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ.
για να αποφασίσει σχετικά µε την εκµίσθωση χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων, στη περιοχή
ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ, καθώς και τον καθορισµό των όρων αυτής.
Εισηγούµαι στο ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά για το παραπάνω θέµα.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Ναι στη δηµοπράτηση αλλά όχι για φέτος αλλά για τα επόµενα δύο χρόνια. Για
φέτος να κληθεί να πληρώσει ένα ποσό για το χώρο που δεν του έχει παραχωρηθεί.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Να µπει όρος στο µισθωτήριο ότι, αν ο ∆ήµος θελήσει να κάνει παρεµβάσεις
στο χώρο, να µπορεί ανά πάσα στιγµή. Επίσης, οι όροι της δηµοπράτησης να είναι ανάλογοι µε
τους όρους δηµοπράτησης του ήδη εκµισθωθέντος µε την αριθ. 161/11 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής χώρου στάθµευσης οχηµάτων.
Τίθεται σε ψηφοφορία η εισήγηση, συµπληρωµένη µε την παραπάνω πρόταση του
κ.Αντιδηµάρχου.
Υπέρ ψήφισαν 15 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου
κ.Π.Κορφιάτης.
Κατά 3, οι κ.κ.Ν.Μπραντζουκάκης, Ζ.Μικρώνης και Γ.Μαργέλης.
Παρών 1, ο κ. Ξ.Βεργίνης.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1) Την εκµίσθωση χώρου για στάθµευση αυτοκινήτων στην περιοχή ΠΟΡΤΟ-ΚΑΤΣΙΚΙ,
όπως περιγράφεται στο από Αύγουστο 2011 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού
κ.Σκλαβενίτη Γεωργίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης, µε δηµοπρασία.
2) Οι όροι της δηµοπράτησης να είναι ανάλογοι µε τους όρους δηµοπράτησης του ήδη
εκµισθωθέντος, µε την αριθ. 161/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, χώρου στάθµευσης
οχηµάτων.
3) Να µπει όρος στο µισθωτήριο ότι, αν ο ∆ήµος θελήσει να κάνει παρεµβάσεις στο χώρο,
να µπορεί ανά πάσα στιγµή.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ν.Μπραντζουκάκης
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 299/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

