ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 476
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθμ. 36447/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σίδερης Αντώνιος
Αραβανής Ανδρέας
Μεσσήνη Κερασούλα
Γεωργάκης Βασίλειος
Μικρώνης Ζώης
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Στραγαλινός Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Βεργίνης Ξενοφών
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
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Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
Σώλος Φώτιος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Λάζαρη Πηνελόπη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 28 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο ημερήσιας διάταξης της αρ. 36/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για την παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λευκάδας για
την στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Παράρτημα Λευκάδας).
Εισηγητής: κ.Κώστας Α. Αραβανής-Δήμαρχος.
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Ο κ.Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, στο Δ.Σ. είπε :
Με την ΑΠ 4209/9-12-2011 Επιστολή του εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων
Νήσων ο

Πρόεδρος καθηγητής κ. Ν. Μαραβέγιας ζητά την παραχώρηση κτιριακών

εγκαταστάσεων που ανήκουν στον Δήμο για την στέγαση του ΤΕΙ , ως αναγκαία
προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας του και της παραμονής του στην Λευκάδα.
Με δεδομένη την σημαντικότερη περικοπή του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το
ότι οι ενοικιαζόμενοι χώροι στο ΚΤΕΛ Λευκάδας δεν ανταποκρίνονται σε καμία
περίπτωση στις προδιαγραφές που θέτει η αξιολόγηση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, αποδεχόμαστε την πρόταση της και προτείνουμε:
Την παραχώρηση :
1. Του Κέντρου Νεότητας και του περιβάλλοντα χώρου για την στέγαση του Κεντρικού
κτιρίου Εκπαίδευσης (Αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο καθηγητών, Δίκτυο κ.α.).
2. Γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο για την στέγαση της Διοίκησης του Ιδρύματος.
3. Το νέο Θέατρο του Π.Κ. για την διεξαγωγή Διεθνών και Πανελληνίων Συνεδρίων και της
Ορκωμοσίας των φοιτητών για 20 ημέρες ετησίως.
Πιστεύουμε ότι με την απόφαση μας, σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία συμβάλουμε θετικά,
παρά τα όποια προβλήματα, ώστε το ΤΕΙ να παραμείνει στην Λευκάδα και να αποτελέσει
ένα σημαντικό πόλο πνευματικής δημιουργίας , συνδεμένο απόλυτα με την κοινωνία και
τους πολίτες και αναδεικνύοντας τα, σε ένα τόπο που αξίζει πραγματικά να έχει και να
διατηρήσει ένα Πνευματικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης .
Στην συνέχεια έγινε συζήτηση ως εξής:
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ Κ.: Εφόσον ο χώρος που θα καταλαμβάνει το Τ.Ε.Ι. στο κτίριο του Π.Κ. είναι
συγκεκριμένος και καταγράφηκε στην τοποθέτηση του Δημάρχου, συμφωνούμε να γίνει. Γίνεται
ωμός εκβιασμός από την Πολιτεία για να αποφασίσουμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Η
πολιτικής αυτή πρέπει να παλέψουμε για να αλλάξει.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡ.: Το θέμα των Τ.Ε.Ι. αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και λανθασμένα. Η
επιστολή του κ.Μαραβέγια είναι εκβιαστική. Το κράτος μεταφέρει έτσι μέρος του κόστους στον
Δήμο και στους δημότες ενώ θα έπρεπε να λύσει το πρόβλημα της στέγασης των Τ.Ε.Ι. Τα κτίρια
που πρόκειται να παραχωρηθούν πρέπει να παραμείνουν στον Δήμο.
ΓΑΖΗΣ Α.: Το θέμα έρχεται εκβιαστικά. Εγώ δεν δέχομαι να παραχωρηθεί χώρος στον δεύτερο
όροφο του Π.Κ. γιατί πλέον θα υποβαθμισθεί η παροχή πολιτισμού στον τόπο μας. Πιστεύω ότι
αν διαμορφωθεί κατάλληλα το Κέντρο Νεότητας μπορεί να στεγάσει και την Πρυτανεία. Δεν
ψηφίζω την στέγαση της Πρυτανείας στο Π.Κ.
ΣΚΙΑΔΑ Ζ.: Πρέπει από μέρους μα να γίνει ότι δυνατόν για να παραμείνει στο νησί μας το Τ.Ε.Ι.
καθώς αυτό είναι καθολικό αίτημα των δημοτών μας.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μια απαίτηση της κοινωνίας για παραμονή του Τ.Ε.Ι. παρά την άρνηση
της πολιτείας να χρηματοδοτήσει την στέγασή τους.
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ Κ.: Η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρισθεί ο χρόνος και οι όροι
μίσθωσης του κτιρίου με διαπραγμάτευση από τον Δήμαρχο και την έγκρισή τους να δώσει το
Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφαση.
(Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου και της συμπληρωματικής πρότασης του
κ.Δρακονταειδή για έγκριση του τελικού προϊόντος της συμφωνίας από το Δ.Σ., ψήφισαν 21
Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων ο κ.Γαζής δεν ψηφίζει το σκέλος της εισήγησης του
Δημάρχου που αφορά την στέγαση της Πρυτανείας στο κτίριο του Π.Κ. Κατά ψήφισαν 3, οι
κ.Αραβανής Γεράσιμος , Λιβιτσάνος Γεράσιμος και Μικρώνης Ζώης.)
Μετά τα παραπάνω το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και
την συμπληρωματική πρόταση του κ.Δρακονταειδή για έγκριση του τελικού προϊόντος της
συμφωνίας από το Δ.Σ.,και
Αποφασίζει:
Την παραχώρηση :
1. Του Κέντρου Νεότητας και του περιβάλλοντα χώρου για την στέγαση του Κεντρικού
κτιρίου Εκπαίδευσης (Αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο καθηγητών, Δίκτυο κ.α.).
2. Γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο για την στέγαση της Διοίκησης του Ιδρύματος.
3. Το νέο Θέατρο του Π.Κ. για την διεξαγωγή Διεθνών και Πανελληνίων Συνεδρίων και της
Ορκωμοσίας των φοιτητών για 20 ημέρες ετησίως.
4. Aποδέχεται την συμπληρωματική πρόταση του κ.Δρακονταειδή για έγκριση του τελικού
προϊόντος της συμφωνίας από το Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 476/11.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

