ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 132
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, 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. 10756/4-6-15 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Βλυχού σε πολιτιστικό σύλλογο
Γενίου-Βλυχού «ΘΕΑΛΟΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.
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Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Π., κ. Φίλιππας Γεώργιος, εισηγούµενος το θέµα είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 στοιχείο 24 ο καθορισµός κοινωφελούς
χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρµοδιότητα των
∆ήµων.
Με τις δ/ξεις του άρθρου 41 παρ.3 του Ν. 1566/85, ορίζεται ότι «τα σχολικά κτίρια που δεν
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.»
Με τις δ/ξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ) 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.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 παρ.1 περ. στ, το συµβούλιο της
τοπικής κοινότητας Βλυχού διατύπωσε την σύµφωνη γνώµη του µε την αρ. 2/2015 οµόφωνη
απόφασή του, για την παραχώρηση αίθουσας του πρώην δηµοτικού σχολείου Βλυχού, στον
πολιτιστικό σύλλογο Βλυχού-Γενίου «ΘΕΑΛΟΣ».
Με την αρ. 4/2015 απόφασή της, η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας οµόφωνα συµφωνεί για την
παραχώρηση του πρώην δηµοτικού σχολείου Βλυχού στον πολιτιστικό σύλλογο Βλυχού-Γενίου
«ΘΕΑΛΟΣ». Η παραχώρηση γίνεται µέχρι αλλαγής χρήσης ή εξυπηρέτησης αναγκών του ∆ήµου.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής πρότεινε να συµπληρωθεί η παρούσα εισήγηση µε τα εξής:
« Με την αρ. 1/2015 απόφασή της, η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας οµόφωνα συµφωνεί για
την παραχώρηση αίθουσας του πρώην δηµοτικού σχολείου Περιγιαλίου στον εξωραϊστικό σύλλογο
Περιγιαλίου «ΑΗ∆ΟΝΑΚΙ», για:
• Τοποθέτηση αρχειοθέτησης, ώστε να τηρούνται τα βιβλία του συλλόγου
• Την δήλωση στη ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως έδρας.
• Ανάρτηση πινακίδας µε τα στοιχεία επικοινωνίας, τοποθέτηση γραµµατοκιβωτίου και
πίνακα ανακοινώσεων.
Η παραχώρηση γίνεται µέχρι αλλαγής χρήσης ή εξυπηρέτησης αναγκών του ∆ήµου.»
Μετά και την ανωτέρω συµπλήρωση,
Εισηγούµαι
Α) Την δωρεάν παραχώρηση του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Βλυχού, στον πολιτιστικό σύλλογο
Βλυχού-Γενίου «ΘΕΑΛΟΣ».
Β) Την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην δηµοτικού σχολείου Περιγιαλίου, στον
εξωραϊστικό σύλλογο Περιγιαλίου «ΑΗ∆ΟΝΑΚΙ»
Η παραχώρηση γίνεται µέχρι αλλαγής χρήσης ή εξυπηρέτησης αναγκών του ∆ήµου.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Μήπως θα πρέπει την ακίνητη περιουσία του ∆ήµου, να
δούµε πώς θα την αξιοποιήσουµε;
Ο κ. Περδικάρης είπε: Από την επίσκεψή µου στο Βλυχό, συνάντησα ανθρώπους που
θέλουν να βοηθήσουν στα κοινά και πρέπει να τους δώσουµε στέγη.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
επτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Α) Την δωρεάν παραχώρηση του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Βλυχού, στον πολιτιστικό σύλλογο
Βλυχού-Γενίου «ΘΕΑΛΟΣ».
Β) Την δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην δηµοτικού σχολείου Περιγιαλίου, στον
εξωραϊστικό σύλλογο Περιγιαλίου «ΑΗ∆ΟΝΑΚΙ»
Η παραχώρηση γίνεται µέχρι αλλαγής χρήσης ή εξυπηρέτησης αναγκών του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 132/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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