ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 331
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
20/27354/11-10-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Γεωργάκης Βασίλειος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Στραγαλινός Βασίλειος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μεσσήνη Κερασούλα
Μαργέλης Γεώργιος
Σίδερης Αντώνιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιµος
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Ο κ.∆.Γαβρίλης αποχώρησε πριν την έναρξη των θεµάτων της Η/∆.

ΘΕΜΑ 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/12 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Συζήτηση σχετικά µε το θέµα του Νηπιαγωγείου Νυδρίου Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής, πρότεινε να συζητηθεί εκτός
Ηµερήσιας ∆ιάταξης, ως κατεπείγον, το θέµα που αφορά το Νηπιαγωγείο Νυδρίου.
Ο κ.Α.Καββαδάς πρότεινε να συζητηθεί αυτό το θέµα στο αµέσως επόµενο ∆.Σ.
Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία η συζήτηση ή µη του θέµατος.
Οµόφωνα το ∆.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέµατος.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Να συζητήσουµε, να πάµε στην καλύτερη λύση και να έρθουµε σε 15
µέρες να πάρουµε απόφαση. Γιατί να µην εξετάσουµε το θέµα της προσάρτησης του διπλανού
οικοπέδου; Οι τιµές έχουν πέσει πολύ. Η δυνατότητα της διαπραγµάτευσης υπάρχει, ώστε οι
αίθουσες να τοποθετηθούν στο καλύτερο δυνατό σηµείο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έγινε συζήτηση στο Νυδρί από τους πέντε εκλεγµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους
της

∆.Ε.

Ενότητας

Ελλοµένου,

τους

εκπροσώπους

της

∆ηµοτικής Κοινότητας,

τους

εκπροσώπους των γονέων, του Προϊσταµένου της Α/θµιας Εκπαίδευσης και του ∆ιευθυντή του
∆ηµοτικού Σχολείου κ.∆ήµα.
Εκεί είπαµε να προσαρτήσουµε στο οικόπεδο και να τοποθετήσουµε βαρέως τύπου
αίθουσες σαν αυτές που έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σχολεία του Νοµού. Από τη συζήτηση
κατάλαβα ότι αποκλείστηκε η λύση να πάµε στο παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο.
Εµείς είπαµε θα προχωρήσουµε να φτιάξουµε ένα νέο σχολείο 180 τ.µ. και θα
προχωρήσουµε και την προσκύρωση. Όλα τα χρήµατα θα χρησιµοποιηθούν για αυτό το λόγο.
Κ.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ: Μπαίνει ένα δίληµµα: Θα δώσουµε τα χρήµατα να γίνει προσκύρωση του
οικοπέδου ή θα φτιάξουµε τις αίθουσες των 180 τ.µ.; Υπάρχουν ευθύνες που έρχονται από το
παρελθόν για την κατάσταση αυτή.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙΗΣ: Ως προς το τεχνικό κοµµάτι υπάρχει ένα κενό και το θέµα είναι σοβαρό.
Αναφέροµαι στο προς προσκύρωση οικόπεδο. Το θέµα της διαπραγµάτευσης µην το περνάµε
έτσι. Για να µπορέσουµε να τοποθετηθούµε, θα πρέπει στο επόµενο ∆.Σ., όταν θα συζητηθεί το
θέµα, να έχουµε τα πραγµατικά δεδοµένα και το χρόνο της διαδικασίας προσκύρωσης.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Άκουσα και τις δύο προτάσεις. Και οι δύο έχουν δίκιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 331/12.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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