ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 373/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιµος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 16 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για ανανέωση παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας ∆ήµων Λευκάδας και
Μεγανησίου στο Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. ∆ια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την
στέγαση του Παραρτήµατος Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχος
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Η Αντιδήµαρχος κα Κατωπόδη Νίκη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα
εξής:
1.
Τις δ/ξεις του Ν. 3852/10, (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2.
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 185 του Ν. 3463/2006
3.
Tον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λευκάδας
4.
Την αριθµ. πρωτ. 17738/3-9-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας σχετικά µε ορισµό Αντιδηµάρχων και
αναπλήρωση ∆ηµάρχου.
5.
Το αριθµ. πρωτ. 8/11-2-2019 έγγραφο του Περιφερειακού ΚΕΚ ∆.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου
6.
Το αριθµ. πρωτ. 18949/18-9-2019 έγγραφο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
7.
Την αριθµ. 312/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
8.
Την αριθµ. 289/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
9.
Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας του Παραρτήµατος Λευκάδας του Περιφερειακού ΚΕΚ ∆.Β.Μ. Π.Ε.
Ζακύνθου
Με τις δ/ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 185 του Νόµου 3463/2006 επιτρέπεται να παραχωρείται
δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, σε νοµικά
πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συµφέροντα.
Κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, µε την αριθµ. 312/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου παραχωρήθηκε η
δωρεάν χρήση τµήµατος του πρώτου ορόφου του δηµοτικού ακινήτου συνιδιοκτησίας των ∆ήµων Λευκάδας και
Μεγανησίου που βρίσκεται στην πλατεία, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ετών, για τη στέγαση του
Παραρτήµατος Λευκάδας του ΚΕΚ ∆ια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Η εν λόγω δωρεάν παραχώρηση λήγει την 31-10-2019. Με τα αριθµ. 8/11-2-2019 και 18949/18-9-2019 έγγραφά
τους το Περιφερειακό ΚΕΚ ∆.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου και η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, αντίστοιχα, αιτούνται την
ανανέωση της παραχώρηση για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών προκειµένου να εξασφαλισθεί η λειτουργία
τεσσάρων προγραµµάτων κατάρτισης της ∆ράσης: «∆ράσεις για την Επαγγελµατική και Κοινωνική ένταξη ευπαθών
κοινωνικά οµάδων στην Π.Ι.Ν.». Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν από το Παράρτηµα Λευκάδας
Επί του ίδιου ακινήτου µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει παραχωρηθεί µία αίθουσα για τη φιλοξενία του
Κοινωνικού Φαρµακείου του ∆ήµου.
Επιπλέον µε την αριθµ. 289/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας παραχωρήθηκε για χρονικό διάστηµα
τεσσάρων ετών η δωρεάν χρήση τµήµατος του πρώτου ορόφου του εν λόγω ακινήτου στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο για
τη λειτουργία εκπαιδευτικών του προγραµµάτων.
Η εύρυθµη λειτουργία των προγραµµάτων των φορέων στους οποίους παραχωρούνται τµήµατα του ακινήτου θα
εξασφαλισθεί κατόπιν µεταξύ τους συνεργασίας και κοινού προγραµµατισµού.
Τα λειτουργικά έξοδα και οι λογαριασµοί ∆ΕΚΟ βαραίνουν τους φορείς.
∆εδοµένου ότι το συγκεκριµένο ακίνητο-κτίριο είναι το καταλληλότερο για τη λειτουργία των προγραµµάτων και των
δύο φορέων, η δε λειτουργία των προγραµµάτων έχει χαρακτήρα κοινωφελή και προάγει τα τοπικά συµφέροντα,
εισηγούµαστε
την ανανέωση της παραχώρησης δωρεάν χρήσης τµήµατος του πρώτου ορόφου-πλην της αίθουσας που φιλοξενεί
το Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου- του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Ζαµπελίων συνιδιοκτησίας
∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου, στο Περιφερειακό ΚΕΚ ∆ια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ετών, για τη στέγαση του Παραρτήµατος Λευκάδας και τη λειτουργία
προγραµµάτων του, µε την προϋπόθεση να φροντίζει για τον καθαρισµό και την ευταξία του χώρου και να
προστατεύει το δηµοτικό ακίνητο από φθορές και ζηµιές.»
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος είπε: ∆εν συµφωνούµε µε την µορφή της εφήµερης κατάρτισης.
Ο κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος προτείνει να αποσυρθεί το θέµα, γιατί το κτίριο αυτό είχε παραχωρηθεί για ερευνητικό
κέντρο- ινστιτούτο. Να ερευνήσουµε το θέµα αν είναι έτσι και να δούµε άλλο χώρο για το ΚΕΚ Ζακύνθου.
Ο κ. Γεράσιµος Μελά είπε: Να δοθεί όλος ο χώρος αυτός στο Ιστορικό Αρχείο, που έχει ένα τεράστιο πλούτο να
αναδείξει.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Να αναβάλουµε το θέµα να δούµε τα ζητήµατα που έχουν προκύψει.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, προτείνει να µπει στην εισήγηση για τα έτη 2019-2020 και να ψηφιστεί.
Ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει να µπει στην εισήγηση για ψηφοφορία και η πρόταση του κ. Σολδάτου Θεόδωρου για την
αξιοποίησης της αίθουσας για τον σκοπό που ζητήθηκε.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί της πρότασης των κ.κ. ∆ρακονταειδή Κων/νου και Γληγόρη Κων/νου για αναβολή.
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν έντεκα (11) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης
Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Σέρβος Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Μελάς Γεράσιµος,
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Λευκό ψήφισαν δύο οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Ακολούθησε ψηφοφορία, επί της προτάσεως της εισηγήτριας όπως συµπληρώθηκε µε την παρατήρηση: Να γίνεται
αξιοποίηση της αίθουσας για τους σκοπούς για τους οποίους τη δίνουµε.
Η ανωτέρω πρόταση πήρε δεκαοκτώ (18) ψήφους.
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Λευκό ψήφισαν οκτώ (8) οι κ.κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Σέρβος
Κων/νος, Γληγόρης Χρήστος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Κατά ψήφισαν πέντε (5) οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Μελάς Γεράσιµος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής
Νικόλαος και Λάζαρης Απόστολος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την ανανέωση της παραχώρησης δωρεάν χρήσης τµήµατος του πρώτου ορόφου-πλην της αίθουσας που
φιλοξενεί το Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου- του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην πλατεία Ζαµπελίων
συνιδιοκτησίας ∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου, στο Περιφερειακό ΚΕΚ ∆ια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου,
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (04) ετών, για τη στέγαση του Παραρτήµατος
Λευκάδας και τη λειτουργία προγραµµάτων του, µε την προϋπόθεση να φροντίζει για τον καθαρισµό και την ευταξία
του χώρου και να προστατεύει το δηµοτικό ακίνητο από φθορές και ζηµιές.
Να γίνεται αξιοποίηση της αίθουσας για τους σκοπούς για τους οποίους δίνεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 373/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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