ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 312
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Νοεµβρίου 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.
25214/26-11-15 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Μαργέλης Σπυροπάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Σκληρός Παναγιώτης
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
6.
Γληγόρης Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
Οι ∆.Σ. Γαζή Σωτηρία και Γράψας Αθανάσιος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
ου
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
θέµατος Ε.Η.∆.
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
Η κα Γαζή Σωτηρία, επανήλθε πριν την συζήτηση
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
ου
του 11 θέµατος της Η.∆, το οποίο προτάχθηκε και
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
ο
συζητήθηκε αµέσως µετά το 1 θέµα της Η.∆.
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Αραβανής Βασίλειος
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος επανήλθε πριν την
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23.
ου
συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
26. Γράψας Αθανάσιος
26.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Γράψας Αθανάσιος
27.
27.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, επανήλθαν πριν την
28.
28.
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
30.
30.
και Γιαννιώτης Οδυσσέας, αποχώρησαν πριν την
31.
31.
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του ∆ήµων Λευκάδας
και Μεγανησίου στο Περιφερειακό ΚΕΚ ∆ια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. – ∆ια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου µε το αριθ. πρωτ. 46/06.11.2015
έγγραφό του ζητά να παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση τµήµατος του ∆ηµοτικού ακινήτου συνιδιοκτησίας
των ∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου που βρίσκεται στην πλατεία Ζαµπελίου , στον πρώτο όροφο , για
τις ανάγκες του Περιφερειακού ΚΕΚ ∆ΕΜ ΠΕ Ζακύνθου , για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ετών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 185 του Ν 3463/2006 παρέχεται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης της αιτούµενης χρήσης.
Άλλωστε το κτήριο αυτό έχει ήδη παραχωρηθεί και κατά το παρελθόν στο ίδιο ΚΕΚ µε απόφαση των
∆ηµοτικών Συµβουλίων Λευκάδας και Μεγανησίου και η παραχώρηση αυτή έληξε στις 31.10.2015.
Κατόπιν αυτού εισηγούµαι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συναινέσει στην ικανοποίηση του αιτήµατος
του ΚΕΚ Ζακύνθου προκειµένου να στεγαστεί σε αυτό το παράρτηµα Λευκάδας και να συνεχίσει
απρόσκοπτα την λειτουργία του µε τον όρο ότι θα φροντίσει για την συντήρηση και ευταξία του χώρου
και δεν θα προκαλέσει φθορές και ζηµιές στο ∆ηµοτικό ακίνητο.
Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού .»
ου
Στη συνέχεια, πρόσθεσε στην εισήγησή του το εξής: «πλην της αίθουσας του 1 ορόφου, που
κατασκευάζεται για να φιλοξενήσει το κοινωνικό φαρµακείο του ∆ήµου»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο
(22) ψήφους αποφασίζει:
Την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τµήµατος του ∆ηµοτικού ακινήτου συνιδιοκτησίας των
∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου που βρίσκεται στην πλατεία Ζαµπελίου, στον πρώτο όροφο , πλην της
αίθουσας του 1ου ορόφου, που κατασκευάζεται για να φιλοξενήσει το κοινωνικό φαρµακείο του ∆ήµου, για
τις ανάγκες του Περιφερειακού ΚΕΚ ∆ΕΜ ΠΕ Ζακύνθου, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ετών,
προκειµένου να στεγαστεί σε αυτό, το παράρτηµα Λευκάδας και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία
του µε τον όρο ότι θα φροντίσει για την συντήρηση και ευταξία του χώρου και δεν θα προκαλέσει φθορές
και ζηµιές στο ∆ηµοτικό ακίνητο,
Εξουσιοδοτείται ο κ. ∆ήµαρχος για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.312/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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