ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 69
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 5736/1-3-2013
έγγραφη πρόσκληση του 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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Σούνδιας Πραξιτέλης
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Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης

Μεσσήνης Ιωάννης
Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Βλάχος Σπυρίδων
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα

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, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 14ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό µελών για την σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήµαρχος
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Το θέµα εισηγείται ο κ.∆ήµαρχος.
O ∆ήµαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Θέτουµε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης),
2.τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/τ.Β΄/13-03-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
3.τη µε αριθµ. 4/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί συγκρότησης
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την οποία η
Επιτροπή θα αποτελείται από 13 µέλη µε τους αναπληρωτές τους:
- τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους από την παράταξη της πλειοψηφίας
- έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο από κάθε δηµοτική παράταξη
- έναν (1) υπάλληλο αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου
- έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Λευκάδας
- έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας
- έναν (1) εκπρόσωπο της

Οµοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και

∆ιαµερισµάτων Λευκάδας
- έναν (1) εργαζόµενο στον τουριστικό κλάδο
-δύο (2) δηµότες που διακρίνονται για τις γνώσεις τους και το ενδιαφέρον τους σε θέµατα
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής,
-Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας εκ των συµβούλων της πλειοψηφίας και Αντιπρόεδρος
ορίζεται ένας εκ των µελών της Επιτροπής,
4. τη µε αριθµ. 97/ 2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας σχετικά και µε την
σύσταση της Επιτροπής, όπου εκτός των άλλων ορίζεται ότι η θητεία της ακολουθεί τη θητεία
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου,
5. το µε αριθµ. πρωτ.3720/11-02-2013 έγγραφο του ∆ήµου

προς τους σχετικούς µε τον

τουρισµό φορείς (Ο.Σ.Ε.Ε.∆.∆., Επιµελητήριο, Ένωση Ξενοδόχων, Εργατικό Κέντρο) για
πρόταση εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας,
6.το µε αριθµ.120/15-02-2013 έγγραφο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Ενοικιαζοµένων
∆ωµατίων και ∆ιαµερισµάτων Νοµού Λευκάδας,
7.το µε αριθµ.439/18-02-2013 έγγραφο Επιµελητηρίου Λευκάδας,
8.το µε αριθµ.75/21-2013 έγγραφο Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας,
9.την ανάγκη εκ νέου σύστασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για τη
στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας
τουριστικού προϊόντος του, λόγω του ότι η θητεία της έχει λήξει .
Κατόπιν των ανωτέρω
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καθώς και την προβολή του

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. τον ορισµό του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.70 του Ν.3852/2010) ως
κάτωθι:
1.τον κ. ............., ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο και τον κ................., ∆ηµοτικό Σύµβουλο,
ως αναπληρωτή του, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
2. τον κ. .........................∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ...................., ∆ηµοτικό
Σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ»,
3.τον κ. ..................., ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ. ...................., ∆ηµοτικό
Σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ»,
4. τον κ. .........................∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ…………………………..
αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
5.τον

κ…………………………….,

…………………………………

∆ηµοτικό

αναπληρωµατικό

Σύµβουλο,
µέλος,

τακτικό

µέλος

προταθέντες

από

και
τη

τον

κ.

∆ηµοτική

Παράταξη «∆ηµοτική Κίνηση ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»,
6.τον

κ……………………………..,

∆ηµοτικό

Σύµβουλο,

τακτικό

µέλος

και

τον

κ………………………………. αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,
7.τον κ..……………………………………, υπάλληλο του ∆ήµου ως τακτικό µέλος, µε
αναπληρωτή …………………………………, υπάλληλο του ∆ήµου,
8.τον κ. Σκιαδαρέση Σωτήριο, τακτικό µέλος και τον κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους του Επιµελητηρίου Λευκάδας
9. την κ. Κονδυλάτου Κυριακή, τακτικό µέλος και τον κ.Καββαδά Άγγελο αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας
10.τον κ. Γαζή ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος και την κα Κοντογιώργη Μαρία αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους της Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων
και ∆ιαµερισµάτων Νοµού Λευκάδας,
11.τον

κ…………………………………..

τακτικό

µέλος

και

τον

κ…………………………………………. αναπληρωµατικό µέλος, εκπροσώπους Εργατικού
Κέντρου Λευκάδας,
12.τον

κ……………………………………..,

τακτικό

µέλος

και

τον

κ.

………………………………….., αναπληρωµατικό µέλος.
13. τον κ. ………………………………., τακτικό µέλος και τον κ………………, αναπληρωµατικό
µέλος.
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B.

Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

του ∆ήµου Λευκάδας και η εισήγησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Γ. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου θα καθοριστεί το ύψος της ηµερήσιας
αποζηµίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης στους ιδιώτες-µέλη της Επιτροπής για
µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας ,
σχετικής µε το έργο της.
∆. Η θητεία των µελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας.
Στη συνέχεια προτάθηκαν από τη ∆ηµοτική παράταξη “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ” οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Γαζής Αναστάσιος, ως Πρόεδρος, Σκιαδά-Πετούση Ζωή και Καρτάνος
Ιωάννης, τακτικά µέλη και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Πεντεσπίτης Νικόλαος, Ρόκκος Στυλιανός,
Μεσσήνη Κερασούλα, αναπληρωµατικά µέλη.
Από τη ∆ηµοτική παράταξη “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”
προτάθηκε ο κ.Βεργίνης Ξενοφών ως τακτικό µέλος και ο κ.Καββαδάς Αθανάσιος ως
αναπληρωµατικό.
Από τη ∆ηµοτική παράταξη “∆ηµοτική Κίνηση ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α” προτάθηκε ο
κ.∆ρακονταειδής Κων/νος ως τακτικό µέλος και ο κ.Νικητάκης Μάρκος ως αναπληρωµατικό.
Από τη ∆ηµοτική παράταξη “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ” προτάθηκε ο κ.Αραβανής
Γεράσιµος ως τακτικό µέλος και ο κ.Βλάχος Σπυρίδων ως αναπληρωµατικό.
Επίσης προτάθηκαν η κα Σταύρακα Ευαγγελία ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό
την κα Σκλαβενίτη Αικατερίνη και η κα Κατωπόδη Αργυρή ως τακτικό µέλος µε
αναπληρωµατικό την κα Κακλαµάνη Ελευθερία.
Το Εργατικό Κέντρο δεν υπέδειξε ακόµη τους εκπροσώπους του.
Ο υπάλληλος του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Α. τον ορισµό του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.70 του Ν.3852/2010) ως
κάτωθι:
1.τον κ.Γαζή Αναστάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο και τον κ.Πεντεσπίτη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως αναπληρωτή του, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
2. την κ. Σκιαδά Ζωή, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ.Ρόκκο Στυλιανό, ∆ηµοτικό
Σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ»,
3.τον κ.Καρτάνο Ιωάννη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και την κα Μεσσήνη Κερασούλα,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
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4. τον κ.Βεργίνη Ξενοφώντα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ. Καββαδά Αθανάσιο,
αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
5.τον κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταστίνο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ. Νικητάκη
Μάρκο, αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «∆ηµοτική Κίνηση
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»,
6.τον κ.Αραβανή Γεράσιµο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, τακτικό µέλος και τον κ. Βλάχο Σπυρίδωνα,
αναπληρωµατικό µέλος, προταθέντες από τη ∆ηµοτική Παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,
7.τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου ως τακτικό µέλος µε τον αναπληρωτή του, που θα οριστεί
µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
8.τον κ. Σκιαδαρέση Σωτήριο, τακτικό µέλος και τον κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους του Επιµελητηρίου Λευκάδας
9. την κ. Κονδυλάτου Κυριακή, τακτικό µέλος και τον κ.Καββαδά Άγγελο αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας
10.τον κ. Γαζή ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος και την κα Κοντογιώργη Μαρία αναπληρωµατικό
µέλος, εκπροσώπους της Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων
και ∆ιαµερισµάτων Νοµού Λευκάδας,
11.την κα Σταύρακα Ευαγγελία, τακτικό µέλος και την κα Σκλαβενίτη Αικατερίνη,
αναπληρωµατικό µέλος.
12. την κα Κατωπόδη Αργυρή, τακτικό µέλος και την κα Κακλαµάνη Ελευθερία,
αναπληρωµατικό µέλος.
Το Εργατικό Κέντρο δεν υπέδειξε ακόµη τους εκπροσώπους του.
B.

Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

του ∆ήµου Λευκάδας και η εισήγησή τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Γ. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου θα καθοριστεί το ύψος της ηµερήσιας
αποζηµίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης στους ιδιώτες-µέλη της Επιτροπής για
µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας ,
σχετικής µε το έργο της.
∆. Η θητεία των µελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.∆ρακονταειδής

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 69/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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