ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 408
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
23/30417/22-11-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Μαργέλης Γεώργιος
Βεργίνης Ξενοφών
Δρακονταειδής Κων/νος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Πριν την έναρξη των θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ.Δ.Γαβρίλης,
Β.Στραγαλινός, Β.Μελάς, Γ.Λιβιτσάνος.
ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης τμήματος θεάτρου Λευκάδας (τμήμα φουαγιέ).
Εισηγητές: 1. Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος
2. Πολίτης Άγγελος, υπάλληλος Δήμου
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Ο υπάλληλος του Δήμου κ.Πολίτης Άγγελος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Φέρουμε σε γνώση του Δ.Σ. Λευκάδας την πρότασή μας για αξιοποίηση τμήματος
του χώρου του θεάτρου Λευκάδας ( φουαγιέ ) από ιδιώτη ,προκειμένου να δημιουργηθεί ένας
χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια των εορτών όπως
π.χ. των Χριστουγέννων .
Η παραχώρηση θα γίνει με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παραγρ. 2 του άρθρου 192 του Δ. κ Κ κώδικα ( Π.Δ. 3463/2012) όπου αναφέρεται ότι « Το
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εκμισθώνει , χωρίς δημοπρασία ,
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (03) μήνες , θέατρα και κινηματοθέατρα
ή άλλους χώρους , για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς , αφού το συμβούλιο
εκτιμήσει την ποιότητα

των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν». Το δε τίμημα της

παραχώρησης θα ορισθεί σε ποσοστό επί των εισπράξεων.
Η παραχώρηση αυτή θα συμβάλει στην δημιουργία εορταστικού κλίματος εν γένει στην πόλη
μας και στην αγορά κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων

και επίσης η

αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου θα αναδείξει μια υποβαθμισμένη περιοχή σε
πολυχώρο όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν θεματικές δράσεις

και ο οποίος

θα

απευθύνεται στους Δημότες για ψυχαγωγία. .
Σημειώνεται εδώ ότι η παραχώρηση του χώρου δεν θα επηρεάσει άλλες εκδηλώσεις όπως
οι γιορτές λόγου και τέχνης – φολκλόρ και η μικρή διάρκεια της παραχώρησης δεν αποτελεί
κώλυμα σε περίπτωση συνέχισης εργασιών στο χώρο αυτό.
Καλείται το Δ.Σ. Λευκάδας να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος πρότεινε ποσοστό 10% επί των εισιτηρίων για τα
Χριστούγεννα και 20% για τις άλλες εκδηλώσεις.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,

Ομόφωνα αποφασίζει
Την εκμίσθωση τμήματος του χώρου του θεάτρου Λευκάδας (φουαγιέ) από
ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 192 του Δ. κ Κ κώδικα ( Π.Δ.
3463/2012), προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί εορταστικές
εκδηλώσεις κατά την διάρκεια των εορτών, όπως π.χ. των Χριστουγέννων .
Το τίμημα της παραχώρησης ορίζεται στο 10% επί των εισπράξεων των εισιτηρίων για
τα Χριστούγεννα και στο 20% επί των εισπράξεων για τις άλλες εκδηλώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 408/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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