ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Κυριακή και
ώρα 10:30 ήρθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23385/2.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του συµβούλου
του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους κ. Κούρτη Γεώργιου,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
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Παραβρέθηκαν
Κούρτης Γεώργιος
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Ουδείς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (33) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Προεδρεύων άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ : της ηµερήσιας διάταξης της Ειδικής (αρ. 19/2014) Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Eκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική
Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.)
Ο Προεδρεύων Σύµβουλος
Γεώργιος Κούρτης
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Ο προεδρεύων Σύµβουλος αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στον
δηµοτικό υπάλληλο κ.Νίκο Ζαβιτσάνο, κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των
τακτικών µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για δυόµιση έτη (1.9.20145.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασµό, ο Αντιπρόεδρος από τη παράταξη της µείζονος µειοψηφίας και ο
Γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας. Επισήµανε δε, ότι σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 οι Αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του
Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους της
δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν ώστε να αναδείξουν τον
υποψήφιο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ταυτόχρονα, κάλεσε τα µέλη της
παράταξης της µείζονος µειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο
Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα µέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της
µειοψηφίας να αποσυρθούν και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραµµατέα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι
συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του αντίστοιχων
παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόµενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή
ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
συνδυασµού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους των παρατάξεων της
πλειοψηφίας και µειοψηφίας και µετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύµβουλος
ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι:
υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Γεωργάκης,
Εκ µέρους της µείζονος µειοψηφίας προτάθηκε ως υποψήφιος Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. η
κα Γαζή – Παρασκευά Σωτηρία, και εκ µέρους της ελλάσονος µειοψηφίας, υποψήφιος
Γραµµατέας ο κ. Σκληρός Φίλιππος.
Από τις παρατάξεις της ελάσσονος µειοψηφίας: «Λαϊκή Συσπείρωση» και
«∆ίαυλος» δηλώθηκε ότι δεν θα συµµετέχουν στις διαδικασίες για την θέση του
Γραµµατέα.
Ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των
µελών του Προεδρείου µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να
ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε πλειοψηφία των
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε
ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.
Α. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο:
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Τριάντα ένα (31) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γεώργιο Γεωργάκη , που
αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και
δύο (2) λευκά.
Β. Στη συνέχεια κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο:
Τριάντα (31) σταυροί προτίµησης για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κα Γαζή-Παρασκευή
Σωτηρία, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και δύο (2) λευκά.
Γ. Στη συνέχεια κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο:
Τριάντα (31) σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Γραµµατέα κ. Σκληρό , που αποτελούν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δύο (2) λευκά.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι
εκλέχθηκαν για δυόµιση έτη (1.9.2014 έως 5.3.2017)
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Γεωργάκης Γεώργιος.
Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η κα Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία.
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Σκληρός Φίλιππος,

οι οποίοι αναλαµβάνουν την

θέση τους στο Προεδρείο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 262/2014.

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος

Τα Μέλη

ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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