ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
16:00 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. 1233/20-1-17 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. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Θερµός Ευάγγελος
3. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4. Αραβανής Βασίλειος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. Φίλιππας Γεώργιος
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. την συζήτηση του 3ου θέµατος Ε.Η.∆.
17.
Οι ∆.Σ. Γκογκάκης Γρηγόριος και Ανδρέας
17. Τριλίβας Χρήστος
18. Καρφάκη Μαριάννα
18. Παπαδόπουλος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
19. Γρηγόρη Ασπασία
19. του 4ου θέµατος της Η.∆.
20. Βικέντιος Νικόλαος
20.
Μετά την αποχώρηση του Προέδρου του ∆.Σ.,
21. Σκληρός Παναγιώτης
21. Προεδρεύει ο πλειοψηφών ∆.Σ. Κατηφόρης
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Χρήστος.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος αποχώρησε πριν την
24. Γληγόρης Κων/νος
24. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
25. Παπαδόπουλος Ανδρέας
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. την συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆.
26. Κατωπόδη Ευανθία
27.
27.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
28.
28. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
30.
30. στα θέµατα της Η.∆. 1, 4 και 6.
31.
31.
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 2ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 3/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. παραχώρησης της χρήσης του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού στην ∆.Κ., για την
αξιοποίηση και τη µετατροπή σε πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων µε την ονοµασία» «ΒΙΛΧΕΛΜ
ΝΤΕΡΠΦΕΛ∆».
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πν. Κέντρου
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, µε είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
θέµατος:
«Απόφαση ∆.Σ. παραχώρηση της χρήσης του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού στην ∆.Κ., για την
αξιοποίηση και τη µετατροπή σε πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων µε την ονοµασία» «ΒΙΛΧΕΛΜ
ΝΤΕΡΠΦΕΛ∆», λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έδωσε το λόγο στο, κ. Σπυρίδωνα Αρβανίτη, Αντιπρόεδρο του
Πν. Κέντρου του ∆ήµου, ο οποίος διόρθωσε τον τίτλο και την εισήγηση, και συγκεκριµένα ο τίτλος του
θέµατος γίνεται: Παραχώρηση της χρήσης του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού στον πολιτιστικό
σύλλογο µε την επωνυµία: «Σύλλογος Βίλχελµ Ντέρπφελδ για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον».
Στη συνέχεια, είπε τα εξής:
«Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νυδριού στη συνεδρίαση της 4/10/2016 έλαβε την αριθ.
20/2016 απόφαση να αξιοποιηθεί το παλιό δηµοτικό σχολείο Νυδρίου, µε την µετατροπή του σε
πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε την ονοµασία «Πολυχώρος Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
Βίλχελµ Ντέρπφελδ».
Με δεδοµένο ότι το κτίριο του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού παραµένει αχρησιµοποίητο
επί πολλά έτη και ότι στο Νυδρί δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηµοτικός χώρος κατάλληλος για την
πραγµατοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κρίνεται σηµαντική η αξιοποίησή του για την περιοχή, αλλά
και διότι θα αναδειχτεί η µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, βάσει της θεωρίας του Γερµανού
αρχαιολόγου Βίλχελµ Ντέρπφελδ, περί της Λευκάδας ως Οµηρικής Ιθάκης.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η
αιτούµενη παραχώρηση, καθώς και την αρ. 35/2016 απόφαση της ∆.Ε. Παιδείας µε την οποία οµόφωνα
εισηγείται την αποδοχή της αριθ. 20/2016 απόφασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Νυδριού, εισηγούµαι,
Να παραχωρηθεί στον πολιτιστικό Σύλλογο µε την επωνυµία: «Σύλλογος Βίλχελµ Ντέρπφελδ για
τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον», η χρήση του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού για αόριστο χρονικό
διάστηµα, µέχρι ανακλήσεως της απόφασης αυτής, µε σκοπό την αξιοποίησή του ως πολυχώρο
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε την ονοµασία «Πολυχώρος Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων Βίλχελµ
Ντέρπφελδ», για την πραγµατοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, και υπό την
εποπτεία του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας.
O χώρος αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής
Νυδριού και φυσικά και από τον εδρεύοντα στο Νυδρί πολιτιστικό Σύλλογο µε την επωνυµία: «Σύλλογος
Βίλχελµ Ντέρπφελδ για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον».
Ο ∆ήµος Λευκάδας και το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου , εφόσον ήθελε απαιτηθεί, θα µπορούν να
χρησιµοποιούν τον παραπάνω χώρο του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού για την πραγµατοποίηση
διαφόρων εκδηλώσεων, πολιτιστικού ή άλλου περιεχοµένου, που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής
Ελλοµένου.
Η χρήση του παραχωρούµενου δηµοτικού ακινήτου θα γίνεται µε επιµέλεια και για τις οποιεσδήποτε
παρεµβάσεις θα εξασφαλίζεται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους αποφασίζει:
Την παραχώρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1566/1985, στον πολιτιστικό
Σύλλογο µε την επωνυµία: «Σύλλογος Βίλχελµ Ντέρπφελδ για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον», της
χρήσης του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού για αόριστο χρονικό διάστηµα, µέχρι ανακλήσεως της
απόφασης αυτής, µε σκοπό την αξιοποίησή του ως πολυχώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε την
ονοµασία «Πολυχώρος Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων Βίλχελµ Ντέρπφελδ», για την πραγµατοποίηση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, και υπό την εποπτεία του Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου Λευκάδας.
O χώρος αυτός θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής
Νυδριού και φυσικά και από τον εδρεύοντα στο Νυδρί πολιτιστικό Σύλλογο µε την επωνυµία: «Σύλλογος
Βίλχελµ Ντέρπφελδ για τον Πολιτισµό και το Περιβάλλον».
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Ο ∆ήµος Λευκάδας και το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου , εφόσον ήθελε απαιτηθεί, θα µπορούν να
χρησιµοποιούν τον παραπάνω χώρο του παλιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού για την πραγµατοποίηση
διαφόρων εκδηλώσεων, πολιτιστικού ή άλλου περιεχοµένου, που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής
Ελλοµένου.
Η χρήση του παραχωρούµενου δηµοτικού ακινήτου θα γίνεται µε επιµέλεια και για τις οποιεσδήποτε
παρεµβάσεις θα εξασφαλίζεται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 15/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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