ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 89
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.30 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 7271/153-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Βλάχος Σπυρίδων
Στραγαλινός Βασίλειος

Απουσίαζαν
Γιαννούτσος Πέτρος
Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προεδρεύει ο κ.Αθανάσιος Καββαδάς.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 8/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη παραίτησης από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου –εκλογή νέου Γραμματέα.
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.

.
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O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη σας:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παράγραφος 7 & 2 του Ν 3852/2010
2. Την αριθμ. 1/2013 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εξελέγησαν τα μέλη του προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας.
2. Την υπ΄αριθμ. 6761/11-3-2013 παραίτηση του Στραγαλινού Βασιλείου από το αξίωμα του
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναλυτικότερα δε σας ενημερώνουμε ως εξής:
1. Με την αριθμ. 1/2013 απόφαση Δ.Σ. εξελέγησαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας, μεταξύ των οποίων και ο κος Στραγαλινός Βασίλειος στη θέση
του Γραμματέα του Δ.Σ.
2. Κατά τη συνεδρίαση της 6 ης Μαρτίου 2013 του Δ.Σ. ο κος Στραγαλινός υπέβαλλε προς τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. την από 5-3-2013 αίτησή του με την οποία παραιτείται από τη θέση του
Γραμματέα Δ.Σ. για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
3. Με τις δ/ξεις των παραγράφων 7 & 2 του άρθρου 64 του Ν 3852/2010, ορίζεται ότι:
Παράγραφος 7 (αρθρου 64 ν. 3852/10): « Η παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου,
αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό
συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση.
Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα
στην ίδια διετία.
Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά
περίπτωση, στην εκλογή νέου προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και
την ίδια διαδικασία των παραγράφων 1 και 2…»
-παργρ. 2 (αρθρου 64 ν. 3852/10): « Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας
συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. 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 πλειοψηφήσαντος 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. Σε
περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα
του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα
αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται
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για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος
μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών
παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η
ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη
μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του
προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς
πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του
προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία
δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη
ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη …»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
1. το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης από τη θέση
του Γραμματέα του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Βασιλείου Στραγαλινού
2. στην περίπτωση της αποδοχής της παραίτησης απ’ την εν λόγω θέση, το Δημοτικό
Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή νέου Γραμματέα του σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Στη συνέχεια ο κ.Ελ.Αραβανής ζητάει να γίνει αποδεκτή η παραίτηση.
Ο κ.Κ.Δρακονταειδής θεωρεί ότι δεν είναι αυτός ο λόγος της παραίτησής του και δεν
έχει πρόβλημα να γίνει δεκτή η παραίτησή του.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Να ανακαλέσει ο κ.Στραγαλινός την παραίτησή του και με την παρουσία του να
αναβαθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του κ.Στραγαλινού, αφού τη ζητάει άλλωστε ο
ίδιος.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Επειδή αναφέρθηκε και το όνομά μου στην αίτηση σαν Αντιπρόεδρος, κατά
πρώτον το Προεδρείο δεν μετακινείται με τίποτα. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, μένει
αμετακίνητο. Από τη στιγμή που η αίθουσα έχει αυτή τη διαρρύθμιση, αυτό μας δυσκόλεψε και
από σεβασμό εγώ άφησα και τον κ. Βουλευτή και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη αλλά και τον
Πρόεδρο από τη Διοικούσα του ΤΕΙ , να καθίσει δίπλα στο κ. Πρόεδρο και να πάρει το λόγο.
Αυτή είναι η θέση η δική μου. Πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ. αν αποδέχεται την παραίτηση του
κ. Στραγαλινού και να πάμε σε ψηφοφορία. Αν αποδεχτούμε την παραίτηση, θα πάμε σε
ψηφοφορία.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχεται την
παραίτηση του κ.Β.Στραγαλινού.
Στη συνέχεια ο κ.Αντιπρόεδρος ζήτησε από τη μειοψηφία να εκλέξουν, μεταξύ των
μελών τους, τον υποψήφιο για το αξίωμα του Γραμματέα του Δ.Σ.
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Εκ μέρους της ελάσσονος μειοψηφίας ο κ.Κ.Δρακονταειδής και Γ.Αραβανής, αφού
πήραν το λόγο, είπαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν για την εκλογή της θέσης του
Γραμματέα του Δ.Σ. και κατά συνέπεια δεν υπέβαλαν υποψηφιότητα.
Από τον συνδυασμό του κ.Ξ.Βεργίνη δεν προτείνεται κανένας Δημοτικός Σύμβουλος.
Ο κ.Δήμαρχος προτείνει τον κ.Νικόλαο Πεντεσπίτη, ο οποίος και εκλέγεται ομόφωνα
από την παράταξη της πλειοψηφίας ως υποψήφιος Γραμματέας του Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη της Ολομέλειας του Δ.Σ. την υποψηφιότητα
του κ.Νικολάου Πεντεσπίτη ως Γραμματέα του Δ.Σ.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία κατά την οποία ψήφισαν 29 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Ο κ.Νικόλαος Πεντεσπίτης έλαβε 26 ψήφους υπέρ και 3 λευκά.
Μετά την παραπάνω διαδικασία το Δημοτικό Συμβούλιο
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εκλέγει Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 22/3/2013
(ημερομηνία αποδοχής της παραίτησης του κ.Β.Στραγαλινού από το Δ.Σ.) έως 31/8/2014 τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ.Νικόλαο Πεντεσπίτη.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Σ.Καρβούνης, Γ.Μαργέλης, Β.Μελάς, Ν.Μακρυγιώργου,
Κ.Μεσσήνη

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 89/13.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ

4

