ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 276
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18:00 ήρθε σε

τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 24128/11.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του, 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Κούρτης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
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
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό µελών στα διοικητικά συµβούλια των δηµοτικών Ν.Π.∆.∆.:
1. Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί –Παιδεία -Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός - Πολιτισµός
- Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας
2. Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, εντεταλµένος σύµβουλος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο
∆.Σ.
«Στο ∆ήµο µας έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το Νόµο και µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και λειτουργούν τα παρακάτω Νοµικά Πρόσωπα,
Σχολικές Επιτροπές και
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.
Α . ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον
2. Πνευµατικό Κέντρο
3. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Β. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης
2. Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης
3. ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας
Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (∆ΕΠΟΚΑΛ)
Οι παραπάνω φορείς διοικούνται από ∆ιοικητικά Συµβούλια τα µέλη των οποίων ορίζονται
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η θητεία των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, ορίζεται µε την
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:
1) Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)
Έχει συσταθεί µε την αρ. 55/2011 απόφαση του ∆ηµ.Συµβουλίου.
∆ιοικείται από 9µελές ∆ιοικ. Συµβούλιο που αποτελείται:
α) Από τον ∆ήµαρχο, ή τον δηµοτικό σύµβουλο, που εκλέγεται από το ∆ηµ. Συµβούλιο, ως
Πρόεδρο.
β) Πέντε (5) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, τρεις (3) από την πλειοψηφία και δύο (2) από την
µειοψηφία.
γ) ∆ύο (2) δηµότες µε ανάλογη γνώση και εµπειρία.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων
Όλα τα παραπάνω µέλη ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµ. Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά, τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο.
Κατόπιν αυτού, το ∆ηµ. Συµβούλιο καλείται να ορίσει τα µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) και στη συνέχεια να εκλέξει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2) Πνευµατικό Κέντρο (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)
Η σύνθεση του ∆/κού Συµβουλίου, έχει επικαιροποιηθεί µε την αρ. 331/2011 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
∆ιοικείται από 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται:
α) Από τον ∆ήµαρχο, ή τον δηµοτικό σύµβουλο, που εκλέγεται από το ∆ηµ. Συµβούλιο, ως
Πρόεδρο.
β) Τρεις (3) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας και από έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο από
κάθε ∆ηµοτική παράταξη, δηλαδή σύνολο επτά (7) δηµοτικούς συµβούλους.
γ) Οι υπόλοιπες επτά (7) θέσεις καλύπτονται από δηµότες µε ανάλογη γνώση και εµπειρία.
Όλα τα παραπάνω µέλη ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµ. Συµβούλιο εκλέγει από τα µέλη αυτά, τον Πρόεδρο
και τον Αντιπρόεδρο.
Κατόπιν αυτού, το
∆ηµ. Συµβούλιο καλείται να ορίσει τα µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) και στη συνέχεια να εκλέξει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.»
Στη συνέχεια το ∆ηµ. Συµβούλιο αποφασίζει για την εκλογή των µελών στα ανωτέρω Νοµικά
Πρόσωπα ως κατωτέρω:

2

Α) Ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στο Νοµικό Πρόσωπο:
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον (άρθρο 240 του Ν. 3463/2006)»
Ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, δήλωσε ότι δεν επιθυµεί να είναι Πρόεδρος του
Νοµικού Προσώπου και προτείνει τέσσερις (4) δηµοτικούς συµβούλους ως τακτικά µέλη και
τέσσερις (4) αναπληρωµατικούς, και συγκεκριµένα:
Τακτικά µέλη προτείνονται οι κ.κ.: Περδικάρης Αθανάσιος, Αρβανίτης Σπυρίδων, Λώλη Γεωργία
και Πολίτη Σπυρίδωνα.
Αναπληρωµατικά µέλη προτείνονται οι κ.κ. : Φίλιππας Γεώργιος, Νικητάκης Μάρκος, Χαλικιάς
Ευάγγελος και Γκογκάκης Γρηγόριος.
∆ηµότες προτείνονται ως τακτικά µέλη οι κ.κ.: Ψωµά Αντιγόνη και Ροντογιάννης Θεόδωρος και
αναπληρωµατικά οι κ.κ Περδικάρης ∆ηµήτριος και Μακρή Βίβιαν-Ακριβή.
Ο κ. Μαργέλης προτείνει τους δηµοτικούς συµβούλους, κα Καρφάκη Μαριάννα, ως
τακτικό και τον κ. Σκληρό Παναγιώτη, αναπληρωµατικό.
Ο κ. Αραβανής, προτείνει τους δηµοτικούς συµβούλους, κ. Καββαδά Αθανάσιο ως τακτικό
και Σκληρό Φίλιππο, ως αναπληρωµατικό.
Η κα Σταµατέλου προτείνει ως τακτικό τον κ. Γράψα Αθανάσιο.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος αυτοπροτείνεται, και ως δηµότες προτείνει τους κ.κ. Βεργίνη
Σπυρίδωνα και Βαφειά Θεοδόσιο.
Ακολούθησε µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας, ψηφοφορία για την
εκλογή των µελών της, από την οποία έλαβαν:
Τακτικά µέλη:
Καρφάκη Μαριάννα, εννέα (9) ψήφους.
Καββαδάς Αθανάσιος, εννέα (9) ψήφους.
Γράψας Αθανάσιος, δύο (2) ψήφους.
Γληγόρης Κων/νος, µία (1) ψήφο.
Αναπληρωµατικά µέλη:
Σκληρός Παναγιώτης, εννέα (9) ψήφους.
Σκληρός Φίλιππος, εννέα (9) ψήφους.
Στη συνέχεια το ∆.Σ. οµόφωνα αποφάσισε να γίνει µυστική ψηφοφορία για την εκλογή
των δηµοτών, από την οποία προέκυψαν τα εξής:
Τακτικά µέλη:
Ψωµά Αντιγόνη, είκοσι δύο (22) ψήφους.
Ροντογιάννης Θεόδωρος, είκοσι ένα (21) ψήφους.
Βεργίνης Σπυρίδων, τέσσερις (4) ψήφους.
Βαφειάς Θεοδόσιος, τρεις (3) ψήφους.
Λευκό, ψήφισαν επτά (7)
Αναπληρωµατικά µέλη:
Περδικάρης ∆ηµήτριος, είκοσι (20) ψήφους.
Μακρή Βίβιαν-Ακριβή, είκοσι ένα (21) ψήφους.
Λευκό ψήφισαν επτά (7).
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος, πρότεινε ως Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου, τον κ.
Περδικάρη Αθανάσιο, Αντιδήµαρχο. Πρότεινε επίσης ο Αντιπρόεδρος να προέρχεται από τις
παρατάξεις της µειοψηφίας.
Ο κ. Αραβανής, προτείνει ως Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου τον κ.Καββαδά
Αθανάσιο.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δηµοτικοί σύµβουλοι και τρεις
(3) λευκά, οι κ.κ. Σταµατέλου, Γράψας και Γληγόρης.
Υπέρ της πρότασης του κ. Αραβανή, ψήφισαν είκοσι εννέα (29) δηµοτικοί σύµβουλοι και τρεις (3)
λευκά, οι κ.κ. Σταµατέλου, Γράψας και Γληγόρης.
Μετά τις παραπάνω διαδικασίες, το ∆ηµ.Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία:
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-ΠολιτισµόςΠεριβάλλον» ως κατωτέρω:
1. κ. Περδικάρη Αθανάσιο, µε αναπληρωτή του, τον δηµοτικό σύµβουλο, κ. Φίλιππα
Γεώργιο.
2. κ. Αρβανίτη Σπυρίδωνα, µε αναπληρωτή του τον κ. Νικητάκη Μάρκο.
3. κα Λώλη Γεωργία, µε αναπληρωτή της τον κ. Χαλικιά Ευάγγελο.
4. κ. Πολίτη Σπυρίδωνα, µε αναπληρωτή του τον κ. Γκογκάκη Γρηγόριο.
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5. κα Καρφάκη Μαριάννα, µε αναπληρωτή της τον κ. Σκληρό Παναγιώτη
6. κ. Καββαδά Αθανάσιο, µε αναπληρωτή του τον κ. Σκληρό Φίλιππα.
7. κα Ψωµά Αντιγόνη, δηµότη, µε αναπληρωτή της τον κ. Περδικάρη ∆ηµήτριο
8. κ. Ροντογιάννη Θεόδωρο, µε αναπληρώτρια την κα Μακρή Βίβιαν-Ακριβή
9. Εκπρόσωπος των εργαζοµένων θα οριστεί µε απόφαση της συνέλευσης των
εργαζοµένων.
Πρόεδρος εκλέγεται ο Αντιδήµαρχος, κ. Περδικάρης Αθανάσιος.
Αντιπρόεδρος, εκλέγεται ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Καββαδάς Αθανάσιος.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη δηµοτική περίοδο και λήγει
µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικ. Συµβουλίου.
Β. Ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου µε την
επωνυµία: «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας».
Ο ∆ήµαρχος, κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, στη συνέχεια πρότεινε τρεις (3)
δηµοτικούς συµβούλους, µε τους αναπληρωτές τους ως εξής:
Τακτικά µέλη: Αρβανίτης Σπυρίδων, Χαλικάς Ευάγγελος, Βλάχος Ευστάθιος.
Αναπληρωµατικά µέλη: Γιαννιώτης Οδυσσέας, Περδικάρης Αθανάσιος, Κοντογεώργης
Ηλίας.
Ο κ.Μαργέλης, πρότεινε την δηµοτική σύµβουλο κα Κατωπόδη Ευανθία, µε αναπληρωτή
της τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Βικέντιο Νικόλαο.
Ο κ. Αραβανής προτείνει τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο, µε αναπληρωτή
του τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σκληρό Φίλιππο.
Η κα Σταµατέλου προτείνει τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Γράψα Αθανάσιο, µε αναπληρώτριά
του την ίδια.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος αυτοπροτείνεται.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε τους παρακάτω δηµότες:
Τακτικά µέλη:
1. Λιβιτσάνου Ιωάννα
2. Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή
3. Παπαδόπουλος Ανδρέας
4. Προδροµίτης Βασίλειος
5. ∆ελλαπόρτας Σταύρος
6. Γαζής Αναστάσιος
7. Μπάρκας Γεώργιος
Ενώ για αναπληρωµατικά µέλη, πρότεινε τους παρακάτω τρεις (3) δηµότες:
1. Παστέλης Βασίλειος
2. Παπουτσόπουλος Σπυρίδων
3. Παπαδόπουλος Άγγελος
Προκειµένου να συµπληρωθεί ο αριθµός και από προτάσεις της µειοψηφίας.
Ο κ. Μαργέλης στη συνέχεια είπε ότι δεν είναι σωστή η διαδικασία να προτείνονται
και οι επτά (7) δηµότες από τον κ. ∆ήµαρχο.
Ακολούθησε συζήτηση.
Ο κ. Αραβανής πρότεινε ως τακτικά µέλη τους εξής δηµότες:
1. Γαζή Αναστάσιο
2. Παστέλη Βασίλειο
3. Σκληρό Θωµά του Χρήστου
Η κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, πρότεινε ως τακτικό µέλος τον δηµότη τον κ. Ζαβιτσάνο
Νικήτα (Στέλιο)
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος, πρότεινε ως τακτικό µέλος, τον δηµότη κ. Βαγενά Παναγιώτη.
Στη συνέχεια ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βλάχος Ευστάθιος, πρότεινε να αναβληθεί
το θέµα, και να έρθει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ.
Ο κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, συµφώνησε µε την πρόταση του κ. Βλάχου, να
επανέλθει το θέµα σε επόµενο ∆.Σ.
Ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας, πρότεινε κι αυτός να επανέλθει το θέµα, για να δούµε
καλύτερα το θέµα της εκπροσώπησης των µελών του συµβουλίου του Πν. Κέντρου.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε να προτείνουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις της
µειοψηφίας, δηµότες για τακτικά µέλη, και να µπουν στην διαδικασία της ψηφοφορίας και
οι σύµβουλοι να ψηφίσουν όπως νοµίζουν.
Στη συνέχεια τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της αναβολής.
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Υπέρ της αναβολής ψήφισαν, πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Γεωργάκης Γεώργιος,
Κοντογεώργης Ηλίας, Βλάχος Ευστάθιος, Γαζής Πάνος και Αρβανίτης Σπυρίδων.
Υπέρ να συνεχιστεί η διαδικασία ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν επτά (7) οι κ.κ.Μαργέλης Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα , Κατωπόδη
Ευανθία, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας
Αθανάσιος.
Στη συνέχεια αποφασίστηκε να εκλεγούν µε µυστική ψηφοφορία οι δηµότες που
προτάθηκαν ως τακτικά µέλη, από τις παρατάξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
∆εν µετέχουν στην ψηφοφορία πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα , Κατωπόδη Ευανθία, Βικέντιος Νικόλαος, και Σκληρός
Παναγιώτης.
Ψήφισαν είκοσι επτά (27) δηµοτικοί σύµβουλοι και έλαβαν:
1. Λιβιτσάνου Ιωάννα, είκοσι τρεις σταυρούς (23)
2. Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή, είκοσι (20) σταυρούς.
3. Παπαδόπουλος Ανδρέας, δεκαπέντε (15) σταυρούς.
4. Προδροµίτης Βασίλειος, είκοσι (20) σταυρούς.
5. ∆ελλαπόρτας Σταύρος, δεκαπέντε (15) σταυρούς.
6. Γαζής Αναστάσιος, δεκαέξι (16) σταυρούς.
7. Μπάρκας Γεώργιος, είκοσι (20) σταυρούς.
8. Παστέλης Βασίλειος, επτά (7) σταυρούς.
9. Σκληρός Θωµάς του Χρήστου, επτά (7) σταυρούς.
10. Ζαβιτσάνος Νικήτας (Στέλιος), επτά (7) σταυρούς.
11. Βαγενάς Παναγιώτης, έξι (6) σταυρούς.
Στη συνέχεια έγινε µυστική ψηφοφορία για τα αναπληρωµατικά µέλη, όπως προτάθηκαν
από τον κ. ∆ήµαρχο και τον κ. Αραβανή Βασίλειο, ο οποίος πρότεινε τον κ. Σκληρό Θωµά
του Χρήστου, και έλαβαν.
1. Παστέλης Βασίλειος, είκοσι δύο (22) σταυρούς.
2. Παπουτσόπουλος Σπυρίδων, είκοσι δύο (22) σταυρούς
3. Παπαδόπουλος Άγγελος, είκοσι δύο (22) σταυρούς
4. Σκληρός Θωµάς του Χρήστου, είκοσι δύο (22) σταυρούς
Μετά από φανερή κλήρωση εκλέγονται ως αναπληρωµατικά µέλη οι εξής:
ος
1 αναπληρωµατικός, Παστέλης Βασίλειος,
2ος αναπληρωµατικός, Σκληρός Θωµάς του Χρήστου.
3ος αναπληρωµατικός, Παπουτσόπουλος Σπυρίδων.
4ος αναπληρωµατικός, Παπαδόπουλος Άγγελος.
Στη συνέχεια από τον κ. ∆ήµαρχο, προτείνεται Αντιπρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αρβανίτης Σπυρίδων.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου ψήφισαν τριάντα (30) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει την σύσταση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου, ως κατωτέρω:
Ορίζει το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας
σύµφωνα µε το άρθρο 240 του Ν.3463/2006 ως εξής:
2. Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, Κων/νος ∆ρακονταειδής, ως Πρόεδρος.
3. Αρβανίτης Σπυρίδων, µε αναπληρωτή του, τον Περδικάρη Αθανάσιο.
4. Χαλικιάς Ευάγγελος, µε αναπληρωτή του, τον Γιαννιώτη Οδυσσέα
5. Βλάχος Ευστάθιος, µε αναπληρωτή του, τον Κοντογεώργη Ηλία.
5. Κατωπόδη Ευανθία, µε αναπληρωτή της τον Βικέντιο Νικόλαο, από την δηµοτική
παράταξη «Ανοίγουµε Πανιά»
6. Ζουριδάκη Ευτύχιο, µε αναπληρωτή του τον Σκληρό Φίλιππο, από την δηµοτική
παράταξη «Μαζί για την Λευκάδα µας»
7. Γράψας Αθανάσιος, µε αναπληρώτριά του την Σταµατέλου ∆ήµητρα, από την δηµοτική
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»
8. Γληγόρης Κων/νος, από την δηµοτική παράταξη «∆ίαυλος»
9. Λιβιτσάνου Ιωάννα, µε αναπληρωτή της τον Παστέλη Βασίλειο.
10. Κοψιδά-Βρεττού Παρασκευή, µε αναπληρωτή της τον Σκληρό Θωµά του Χρήστου.
11. Παπαδόπουλος Ανδρέας, µε αναπληρωτή τον Παπουτσόπουλο Σπυρίδωνα.
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12. Προδροµίτης Βασίλειος, µε αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Άγγελο.
13. ∆ελλαπόρτας Σταύρος
14. Γαζής Αναστάσιος
15. Μπάρκας Γεώργιος
Οι υπόλοιπες τρεις (3) θέσεις των αναπληρωµατικών µελών θα καλυφθούν µε
άλλη απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξελέγη ο ∆ηµ. Σύµβουλος της πλειοψηφίας κ.
Αρβανίτης Σπυρίδων.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου για µεν τον
Πρόεδρο ακολουθεί τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου για την οποία εκλέχτηκε, για δε τα
υπόλοιπα µέλη είναι δυόµιση έτη. Η θητεία τους λήγει σε κάθε περίπτωση µε την εγκατάσταση
των µελών του νέου διοικητικού συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.276/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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