ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 265
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου 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. 22202/15-10-2015 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).
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Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλκιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλλιπος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κωνσταντίνος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλλιπος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Βλάχος Ευστάθιος
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Λώλη Γεωργία
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριβίλας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε από τον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. κ. Γράψας Αθανάσιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζής
Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του
ου
5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ.Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Με την αρ. 22196/2015 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της ∆.Σ. κ. Σταµατέλου
∆ήµητρας και την κενή θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταλαµβάνει ο κ. Καββαδάς Θωµάς του
ος
Σπυρίδωνος (1 αναπληρωµατικός ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασµό
στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας) σύµφωνα µε την αρ. 44/2014 απόφαση
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας & το από 16/10/2015 πρωτόκολλο ορκωµοσίας του.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οχτώ (28) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ο

ΘΕΜΑ 8 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/2015 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
ο
Απόφαση ∆.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικού οικοπέδου στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2
Γυµνάσιο Λευκάδας, για την υλοποίηση προγράµµατος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος Φίλιππος Κούρτης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την εισήγησή του η οποία έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού
Συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή νε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, για την αντιµετώπιση έκτακτης & επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση
ανακαλείται µε όµοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Οµοίως µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.2β του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας
εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα
αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε την αξιοποίηση των ακινήτων του δήµου που βρίσκονται στην περιοχή
της δηµοτικής κοινότητας.
ο

Το 2 Γυµνάσιο Λευκάδας µε το αρ. 430/7.9.2015 έγγραφό του ζητάει την παραχώρηση της χρήσης
δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται ΝΑ του 2

ου

Γυµνασίου, όπισθεν ακριβώς από το κλειστό γυµναστήριο στην

περιοχή Βαρδάνια, για την υλοποίηση Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την για την σχολική
χρονιά 2015-2016.
Το αίτηµα αυτό έχει ήδη διαβιβαστεί στο συµβούλιο της ∆.Κ. Λευκάδας και αναµένεται η θετική γνωµοδότησή
του, όπως προφορικά µας διαβεβαίωσε ο Πρόεδρός του.
Επειδή πρέπει να ξεκινήσει άµεσα το ανωτέρω πρόγραµµα
Εισηγούµαι
ου

Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται ΝΑ του 2

Γυµνασίου

ο

Λευκάδας, όπισθεν ακριβώς από το κλειστό γυµναστήριο στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2 Γυµνάσιο Λευκάδας.
ο

Σκοπός της παραχώρησης είναι η υλοποίηση από το 2 Γυµνάσιο Λευκάδας, Προγράµµατος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, για την σχολική χρονιά 2015-2016.
Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19)
ψήφους αποφασίζει:
ου

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δηµοτικού οικοπέδου που βρίσκεται ΝΑ του 2

Γυµνασίου

ο

Λευκάδας, όπισθεν ακριβώς από το κλειστό γυµναστήριο στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2 Γυµνάσιο Λευκάδας.
ο

Σκοπός της παραχώρησης είναι η υλοποίηση από το 2 Γυµνάσιο Λευκάδας, Προγράµµατος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, για την σχολική χρονιά 2015-2016.
Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.265/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

