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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το µε αρ. 9Ο /2013 πρακτικό της από 17ης Απριλίου
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθµός απόφασης :

2013 τακτικής

94/ 2013

Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης οικήµατος στο Φοινίκι στο Λαογραφικό
Μουσείο Φοινικιού
Στις Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την
17η , του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ.
3983/11-4-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών
βρέθηκαν
παρόντα τα είκοσι δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)
και
συγκεκριµένα:
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Μπουτάσης Ελευθέριος
13. Ρούµπης Γεώργιος
3. Φερεντίνος Λάµπρος
14 Λένης Φίλιππος
4. Τσέκας Νικόλαος
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης
5. Βλάχος Παρασκευάς
16. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ
6. Μποροδήµου Γεωργία
17. Μποροδήµος Ιωάννης
18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα
7. Μπάντιος Ελευθέριος
8. Στεργίου Παναγιώτης
19. Καψάλης ∆ηµήτριος
9. Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.)
20. Λάγκαρη Ειρήνη
10.Τσότσης ∆ηµήτριος
21.Μποροδήµος Κων/νος
11.Μπεράτης Γεώργιος
22. Ρέγκας Λαέρτης
12.Σωτηρίου Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Κωστάρας Σταύρος
2. Μάνος Κων/ντίνος
3. ∆άλλας Γεώργιος
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4. Γκίκας Θωµάς
5. Τόλης Χριστόφορος
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Μάνος
Νικόλαος , Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Λιαµύρας Αθανάσιος, Σοκόλης
Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς , Κοψίδης ∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας , Καλιαµούρης
Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Ευστρατίου
∆ηµήτριος, Στεργίου Γεωργίου, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς , ∆ηµητρίου
Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ , Γιοβάνης
Ευάγγελος, και Καραµπίνας Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς,
χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών,
κα Λώλη Αννα - Μαρία.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δηµοτική υπάλληλος Λιόντου Παναγιώτα ώστε
να παρέχει διευκρινίσεις σε οικονοµικά θέµατα.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα
αποφασίστηκε η συζήτηση δύο ( 2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία
είναι:
1) Εγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ∆ήµο Σουλίου για την
υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια Νέων Φωτιστικών Τεχνολογίας LED και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την Εξοικονόµηση ενέργειας>> στα πλαίσια της µε αριθµ.
Πρωτ. 886/1.4.2013 ( κωδικός Πρόσκλησης 20/2013 ) πρόσκλησης υποβολής
προτάσεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 20122015>>
2) Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών τεχνολογίας LED και
εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας >> , ( συνολικού προυπολογισµού
73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια της µε αριθµ. Πρωτ.
886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015>>
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκίζας Χρήστος και Λάγκαρη Ειρήνη αποχώρησαν πριν
τη συζήτηση του 10Ο θέµατος
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο
στον Α/δήµαρχο κ. Στεργίου Παναγιώτη, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
Το Λαογραφικό Μουσείο –Πολιτιστικός Σύλλογος Φοινικίου µε έγγραφό του ζήτησε
να του παραχωρήσει ο ∆ήµος δωρεάν την χρήση του οικήµατος που βρίσκεται
στην πλατεία και συγκεκριµένα απέναντι από το παλαιό ∆ηµοτικό Σχολείο
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτό για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που
πραγµατοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τις επισκέψεις των σχολείων
και των επισκεπτών του Μουσείου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/07
,επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε νοµικά πρόσωπα που
ασκούν αποκλειστικά και µόνον δραστηριότητα που είναι κοινωφελής ή προάγει τα
τοπικά συµφέροντα.
Ήδη ο εκπρόσωπος της τ.κ. Φοινικίου ,µε την µε 15-04-2013
βεβαίωσή του ,γνωµοδοτεί υπέρ της παραπάνω παραχώρησης.
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Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια απόφαση ,εφόσον οι λόγοι που την είχαν
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Επειδή είµαι πεπεισµένος ότι ο εν λόγω σύλλογος ασκεί αποκλειστικά
δραστηριότητες οι οποίες προάγουν τα τοπικά συµφέροντα
Εισηγούµαι
την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του άνω ακινήτου
–Πολιτιστικό Σύλλογο Φοινικιού για δέκα (10) έτη.

στο Λαογραφικό Μουσείο

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δήµαρχου κ. Στεργίου
Παναγιώτη την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του άνω ακινήτου
(10) έτη στο Λαογραφικό Μουσείο –Πολιτιστικό Σύλλογο Φοινικίου

για δέκα

Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια απόφαση ,εφόσον οι λόγοι που την είχαν
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(Υπογραφές)
ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ
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