ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 163
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
9806/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Ρόκκος Στυλιανός
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Αραβανής Ανδρέας
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Καρτάνος Ιωάννης
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Μελάς Βασίλειος
9. Βικέντιος Νικόλαος
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Σίδερης Αντώνιος
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Γαζής Αναστάσιος
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για µεταβίβαση µετοχών «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΑΕ» από την
«ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» στην « Κ&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.»
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Κώστας Α.Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την από 21-11-2013 αίτησή τους, οι εταιρείες «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.» και «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», υπό την ιδιότητά τους ως µετόχων της εταιρείας
«ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.», ζητούν την έγγραφη έγκριση-συναίνεση του ∆ήµου Λευκάδας, ως
παραχωρησιούχου, για την πραγµατοποίηση της µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει η
εταιρεία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» ως µέτοχος στην «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.», ήτοι 1.079.000
ονοµατικών µετοχών, προς την ετέρα µέτοχο εταιρεία «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.»,
σύµφωνα και µε τους όρους της από 17-12-1999 σύµβασης για την παραχώρηση της
εκµετάλλευσης λιµένα αναψυχής Λευκάδας.
Στη συνέχεια ο ∆ήµος Λευκάδας απέστειλε στις ανωτέρω αιτούσες εταιρείες το υπ’
αριθµ. πρωτ. 1924/23-01-2014 έγγραφό του, µε το οποίο ζήτησε να προσκοµιστούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της από 02-05-2012 γνωµοδότησης του
καθηγητή κ. Φλογαϊτη.
Με το από 04-04-2014 έγγραφό της, η εταιρεία «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.»
απέστειλε συµπληρωµένο φάκελο µε τα ζητηθέντα δικαιολογητικά στο ∆ήµο µας και αφού έγινε
ο απαιτούµενος έλεγχος, έγιναν αποδεκτά.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
Την έγκριση του αιτήµατος των εταιρειών «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.» και
«ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» για µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει η εταιρεία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» ως
µέτοχος στην «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.», ήτοι 1.079.000 ονοµατικών µετοχών, προς την
ετέρα µέτοχο εταιρεία «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.».
Ο κ. Ροντογιάννης στη συνέχεια είπε: Η θέση µας για τη ΜΑΡΙΝΑ και το καθεστώς είναι ότι
έπρεπε να το εκµεταλλεύεται το ∆ηµόσιο γι ‘αυτό και θα απέχουµε.
Ο κ. ∆ρακονταειδής στη συνέχεια είπε: Είναι ένα εσωτερικό θέµα το θέµα µεταβίβασης των
µετοχών γι΄αυτό και θα απέχουµε από την ψηφοφορία.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. µε 17 ψήφους υπέρ, και 5
ψήφους αποχή, των κ.κ. ∆ρακονταειδή, Νικητάκη, Φίλιππα, Ροντογιάννη και Βλάχου,
αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
Την έγκριση του αιτήµατος των εταιρειών «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.» και
«ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» για µεταβίβαση των µετοχών που κατέχει η εταιρεία «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» ως
µέτοχος στην «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Α.Ε.», ήτοι 1.079.000 ονοµατικών µετοχών, προς την
ετέρα µέτοχο εταιρεία «K&G ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.163/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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