ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/20 Συνεδρίασης (δια περιφοράς)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 42/2020
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 έως
20:00 ήρθε σε Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της δια περιφοράς, μετά την
ης
ματαίωση της 5 «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας
και σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν
με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς
και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4599/19-32020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γληγόρης Χρήστος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Γληγόρης Κωνσταντίνος
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Μελάς Γεράσιμος
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
Γαζής Νικόλαος
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
Λάζαρης Απόστολος
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
(οι οποίοι δεν κατέθεσαν την ψήφο τους, αν και
9
Αργυρός Νικόλαος
9
κλήθηκαν νόμιμα)
10
Σολδάτος Θεόδωρος
10
11
Γληγόρης Παναγιώτης
11
12
Μαργέλη Μαρία
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
19
20
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
20
21
Σέρβος Κωνσταντίνος
21
22
Περδικάρης Αθανάσιος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στη δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για την λήψη απόφασης
δια περιφοράς (άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4683/2019), δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ψήφισαν, είκοσι έξι
(26) μέλη.
ης

ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 7 «δια περιφοράς» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών με σκοπό την χρήση του ως
χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

1

Λόγω της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι το παρακάτω θέμα πρέπει
επειγόντως να συζητηθεί προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ.
πραγματοποιείται με την διαδικασία « δια περιφοράς».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα
εκ της διάταξης της Π.Ν.Π. χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα
των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση
κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο
αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την λήξη
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η παρακάτω εισήγηση, που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικού
ακινήτου στην Κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών, με σκοπό την χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, η
οποία έχει ως εξής:
«Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμώνα με το αριθ. πρωτ. 20/2020 έγγραφό του μας γνωρίζει την
ανάγκη μίσθωσης από το Δήμο μας ενός ιδιωτικού χώρου , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στάθμευσης
οχημάτων στην κοινότητα Δρυμώνα .
Σύμφωνα με το άρθρο 194 τουΝ.3463/2006 (Δ & Κ. Κώδικας), για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι γίνεται
δημοπρασία.
Έχοντας λοιπόν υπ΄όψιν μας την ανάγκη της κοινότητας Δρυμώνα για εξεύρεση χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων , ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες , τις διατάξεις του άρθρου 194 τουΝ.3463/20062006 (Δ & Κ Κώδικα)
καθώς επίσης την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου Λευκάδας στον
ΚΑ 70-6236.003
Εισηγούμαι στο Δ.Σ. :
1. Την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών κατόπιν δημοπρασίας , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 194 τουΝ.3463/2006 (Δ & Κ. Κώδικας) .
2. Τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81»
Από τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:
Ο Δ.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, ψηφίζει παρών και κατέθεσε τα εξής: «Κατά τη γνώμη μου αυτοί οι χώροι
πρέπει να λειτουργούν χωρίς εισιτήριο για τους πολίτες.»
Για το ανωτέρω θέμα, κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δρυμώνα, ο οποίος
ψήφισε υπέρ της εισήγησης.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι πέντε (25) Δ.Σ.
Καταμετρήθηκαν είκοσι πέντε (25) ψήφοι των Δημοτικών Συμβούλων και μία (1) ψήφος του
Προέδρου της Κοινότητας.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών κατόπιν δημοπρασίας , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 194 τουΝ.3463/2006 (Δ & Κ. Κώδικας) .
2. Τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 42/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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