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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 241
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση (συνεχιζόμενη της 22/6/12) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας,
ύστερα από την αριθμ. 234/22-6-12 απόφασή του.
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Καρβούνης Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνης Ιωάννης
Σίδερης Αντώνιος
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Γεράσιμος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Λάζαρη Πηνελόπη
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 20 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 35ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση ή μη Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου για έκθεση βιβλίου
(43/2012 Ποιότητας Ζωής).
Εισηγήτρια: κ.Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα-Αντιδήμαρχος
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Η Αντιδήμαρχος κα Σκιαδά-Πετούση Ζωή, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την
αριθμ.43/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
“ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ.:
Απόφαση Επιτροπής σχετικά με παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου
χώρου για έκθεση βιβλίου, κατόπιν της αρ.22/12 απόφασής της και του αρ. 11042/4-5-12
εγγράφου του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας.
Εισηγητ: κα.Σκιαδά-Πετούση Ζωή . Πρόεδρος Επιτροπής
Η Εισηγήτρια, κα Σκιαδά, ανέφερε τα παρακάτω:
«Κατόπιν αιτήσεως του Επαγγελματικού Σωματείου Εκδοτών-Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.)
για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 100 τ.μ. στην πλατεία Παραλίας της πόλης της Λευκάδας
για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου από 28 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2012, η παρούσα Επιτροπή
ομόφωνα αποφάσισε
την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να ζητηθεί η γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου
Λευκάδας για τη διοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην πλατεία παραλίας Λευκάδας κατά την
περίοδο από 1-08-2012 έως 31-08-2012 σε έκταση 100 τ.μ.
-Ο Εμπορικός Σύλλογος Λευκάδας με το αρ. 11042/4-5-12 εγγραφό του, ενημερώνει την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ότι δεν συμφωνεί με τις παραχωρήσεις δημοτικών
κοινόχρηστων χώρων, για δράσεις οι οποίες πλήττουν συναδέλφους με συναφή επαγγέλματα.
-Επίσης έχει σταλεί αναφορά των Βιβλιοπωλών του Δήμου Λευκάδας, στην οποία αναφέρουν ότι
είναι κάθετα αντίθετοι με το παραπάνω αίτημα διενέργειας έκθεσης βιβλίου γιατί:
“α) αφενός σύμφωνα με τον Νόμο το δικαίωμα αίτησης και διοργάνωσης εκθέσεων βιβλίου έχουν
μόνο οι κατά τόπους σύλλογοι βιβλιοπωλών και οι εκθέσεις όταν πραγματοποιούνται, αφορούν
την προβολή και μόνο των βιβλίων της θεματικής ενότητας για την οποία πραγματοποιούνται, μη
επιτρεπόμενης της πώλησης.
β) Αφετέρου, η αίτηση οποιουδήποτε προσώπου , εταιρείας, φορέως, σωματείου ή συλλόγου
που δεν εδρεύει στη πόλη μας, με το σκοπό να γίνει δεκτή από εσάς η διενέργεια “δήθεν
εκθέσεως” , πίσω από την οποία υποκρύπτεται ανταγωνισμός, εμάς τους χειμαζόμενους
επαγγελματίες του Δήμου μας, μας βρίσκει αντίθετους και την αντίθεσή μας αυτή δεν θα την
εκφράσουμε μόνο με την παρούσα , αλλά και άν χρειαστεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Δεν παραλείπουμε να σας γνωρίσουμε ότι άν ο σκοπός των αιτούντων είναι, η έκθεση και μόνον
τίτλων βιβλίων, που αποσκοπεί μόνον στην παρουσίασή τους και στην διακίνηση ιδεών και εκ του
ασφαλούς δεν θα πουληθεί ή δωρηθεί έστω και ένα αντίτυπο, μας βρίσκει απολύτως
σύμφωνους.”
Κατόπιν αυτών προτείνω, η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει αρνητικά σχετικά με το αίτημα του
Επαγγελματικού Σωματείου Εκδοτών-Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) για παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 100 τ.μ. στην πλατεία Παραλίας της πόλης της Λευκάδας για διοργάνωση
έκθεσης βιβλίου από 28 Ιουλίου έως 26 Αυγούστου 2012”.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κος. Λογοθέτης Γιώργος , αντιπρόσωπος του Ε.Σ.Ε.Β.Ε. και
εξέθεσε τις απόψεις του Σωματείου σχετικά με την έκθεση βιβλίου για την οποία έγινε και η
ανάλογη αίτηση προς το Δήμο, για την παραχώρηση του χώρου.
Επεσήμανε δε , ότι η πρόταση του Ε.Σ.Ε.Β.Ε. περιλαμβάνει και τους ντόπιους εκδότες και
βιβλιοπώλες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην Έκθεση Βιβλίου σύμφωνα με τον
κανονισμό συμμετοχής και λειτουργίας του Σωματείου Εκδοτών Ελλάδας.
Μετά τα παραπάνω ο κος Λογοθέτης Γιώργος αποχώρησε από την αίθουσα και η Πρόεδρος
κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, μετά από
διαλογική συζήτηση .
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
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Με τέσσερις (4) ψήφους κατά , της παραχώρησης του χώρου για την έκθεση βιβλίου , έναν (1)
παρών του κ.Μελά Βασίλειου ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να διαβιβαστεί το θέμα για να
αποφασίσει το Δ.Σ. και δύο (2) υπέρ της παραχώρησης του χώρου για να διεξαχθεί η
προαναφερόμενη έκθεση βιβλίου, των κ.Γαβρίλη Δημήτριου και κ.Σούνδια Πραξιτέλη.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το συγκεκριμένο
θέμα είναι κατά πλειοψηφία αρνητική για την παραχώρηση του χώρου της πλατείας της παραλίας,
για την παραπάνω αναφερόμενη Εκθεση Βιβλίου, σεβόμενη την άποψη του Εμπορικού Συλλόγου
και των βιβλιοπωλών του Δήμου μας.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ.”
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Είναι ένα σοβαρό θέμα και είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια παρόμοια
και κατ' αναλογία πρέπει να πάρουμε την ίδια θέση. Το θέμα είναι πολιτιστικό. Εγώ θεωρώ ότι η
απόφαση πρέπει να είναι θετική σε τέτοιου είδους εκθέσεις που αφορούν και πολιτιστικά θέματα.
Δεν είναι λογικό να απαγορεύσουμε από το αναγνωστικό κοινό της Λευκάδας τέτοιου είδους
εκθέσεις. Πρέπει να πείσουμε ότι οι εκθέσεις αυτές ευνοούν τον τόπο.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Γενικά είναι πολύ θετικό να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις. Εγώ δεν
συμφωνώ με την άποψη ότι, επειδή θα υπάρχουν και πωλήσεις, θα θιγούν και οι ντόπιοι
βιβλιοπώλες, παρόλο που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην έκθεση.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Είναι θετικό να γίνει μια έκθεση βιβλίου και έτσι το βλέπουμε. Πιστεύω ότι αυτό
το γεγονός θα βοηθήσει και τα βιβλιοπωλεία της Λευκάδας.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Η έκθεση βιβλίου φέρνει τον κόσμο κοντά στο βιβλίο και ωφελεί όλους όσους
εμπλέκονται με το βιβλίο, από τον εκδότη μέχρι τον πωλητή. Θεωρώ το γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό για τη Λευκάδα. Πρέπει να δούμε την έκθεση βιβλίου με ανοικτό μυαλό.
Γ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Αντιλαμβάνομαι τη μικροοικονομική θέση των ντόπιων βιβλιοπωλών αλλά δεν
μπορώ να κατανοήσω αυτή τη λογική. Πρέπει να χειροκροτούμε τέτοιου είδους δράσεις.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Θεωρώ μία έκθεση βιβλίου σημαντικό γεγονός για τη Λευκάδα και φαντάζομαι
τα παιδιά με τους γονείς τους να περιεργάζονται τα βιβλία.
Ν.ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ: Θεωρώ πολύ μεγάλη τη διάρκεια της έκθεσης, γι' αυτό και θα το
καταψηφίσω. Σε όλες τις πόλεις οι εκθέσεις γίνονται μία βδομάδα.
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Οι εκθέσεις βιβλίου μου αρέσουν αλλά δεν μπορώ να πάω κόντρα με τα
τοπικά βιβλιοπωλεία. Προτείνω την αναβολή του θέματος ώστε να δοθεί χρόνος στους αιτούντες
να έρθουν σε επαφή με τα τοπικά βιβλιοπωλεία ώστε να συμμετέχουν και αυτά.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Θεωρώ ότι πρέπει η έκθεση βιβλίου να γίνεται στη Λευκάδα. Το θέμα είναι πότε,
πόση διάρκεια θα έχει και να υπάρχει συμμετοχή των τοπικών βιβλιοπωλείων.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Εγώ προτείνω να γίνει 15 μέρες η έκθεση και να γίνει μία προσπάθεια
συνεννόησης να συμμετέχουν οι τοπικοί βιβλιοπώλες.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Εγώ προτείνω να γίνει η έκθεση για 3 εβδομάδες και να γίνει προσπάθεια να
συμμετέχουν και οι ντόπιοι βιβλιοπώλες.
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ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Προτείνω να γίνει η έκθεση τις 3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και να είναι
ανοικτή, να συμμετέχουν και οι ντόπιοι βιβλιοπώλες. Επίσης, να υπάρχει ένα περίπτερο
αφιερωμένο στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.
Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση του κ.Ελ. Αραβανή.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ.: Γ.Λιβιτσάνος,
Ν.Μπραντζουκάκης, Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Ξ.Βεργίνης, Α.Καββαδάς, Σ.Καρβούνης,
Α.Αραβανής, Ν.Πεντεσπίτης, Σ.Ρόκκος, Ι.Καρτάνος, Σ. Αραβανής, Ελ. Αραβανής, Π.Σούνδιας.
Παρών 1, ο κ.Α.Γαζής.
Κατά 5, οι κ.κ.Ν.Μακρυγιώργου, Ε.Ζουριδάκης, Β.Γεωργάκης, Ζ.Σκιαδά, Ν.Βικέντιος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
- Τη διάθεση κοινόχρηστου χώρου 100 τ.μ. στην πλατεία παραλίας της πόλης της Λευκάδας
για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου, τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου, στην οποία θα
συμμετέχουν και οι Λευκαδίτες βιβλιοπώλες, με τη διαδικασία της δημοπρασίας που
προβλέπεται για τους κοινόχρηστους χώρους. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους
διακήρυξης.
- Τη δημιουργία περιπτέρου αφιερωμένου στην Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν ο κ.Βεργίνης και ο κ.Καββαδάς
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 241/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

