Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:5/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:43/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 23 του
μήνα Μαίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 , ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.12683/17-05-2012
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα :Πρόεδρος
2) Γεωργάκης Βασίλειος
3) Μεσσήνη Κερασούλα
4) Σούνδιας Πραξιτέλης
5) Στραγαλινός Βασίλειος
6) Μελάς Βασίλειος
7)Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σίδερης Αντώνιος
2)Μεσσήνης Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
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 δέ , ότι η πρόταση του Ε.Σ.Ε.Β.Ε. περιλαμβάνει και τους ντόπιους
εκδότες και βιβλιοπώλες, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην
Εκθεση 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
εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση .

έλαβε υπόψη της την παραπάνω

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
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.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Σκιαδά- Πετούση Ζωίτσα

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

