ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 7
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 577/9-1-17 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
1. Κούρτης Φίλιππος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Αρβανίτης Σπυρίδων
4. Κατωπόδη Ευανθία
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Σκληρός Παναγιώτης
6. Σέρβος Κων/νος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σκληρός Φίλιππος
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9. Κατηφόρης Χρήστος
9.
10. Γαζής Πάνος
10.
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
15.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Γληγόρης
17. Καρφάκη Μαριάννα
17. Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του
18. 1ου θέµατος της Η.∆.
18. Γρηγόρη Ασπασία
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
21. Αραβανής Βασίλειος
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22. Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
23. Καββαδάς Θωµάς
23.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
24. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
25. Γληγόρης Κων/νος
25.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
26. Παπαδόπουλος Ανδρέας
26. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της αρ. 113/2016 απόφασης του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Λευκάδας», που αφορά στην τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.
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Το θέµα εισηγείται ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, ο οποίος, εισηγούµενος το
θέµα, είπε τα εξής:
«Με την αριθµ. 113/2016 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
τροποποιήθηκε ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος, που είχε εγκριθεί µε τις αρ.
8/2014 και 26/2015 αποφάσεις ∆.Σ. και τις αρ. 104/2014 και 76/2015 αποφάσεις ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας αντίστοιχα.
Η τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας κρίθηκε αναγκαία λόγω της παραίτησης
της κας Λώλη Γεωργίας, ∆ηµοτικής Συµβούλου και µέλους ∆Σ του ∆ΛΤΛ, προκειµένου η
συγκρότηση του ∆Σ του ∆ΛΤΛ να είναι σύµφωνη µε τις επιταγές του αρ. 6 παρ. 1 περ. β του
Ν.2839/2000 σχετικά µε την εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Μετά από αλληλογραφία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου
Εσωτερικών και επειδή στην παράταξη της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν
υπάρχει άλλη γυναίκα για να οριστεί ως τακτικό µέλος στο ∆Σ του ∆ΛΤΛ, δίδεται η
δυνατότητα, µε την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας, να οριστεί δηµότισσα στη
θέση παραιτηθέντος αιρετού.
Κατά συνέπεια ο Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ΛΤΛ τροποποιήθηκε ως εξής:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3:
«1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου
η σύνθεση έχει ως εξής:
α) Λιµενάρχης Λευκάδας, ex officio σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας,
γ) Τρία µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ο Πρόεδρος και τα µη αιρετά µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας. Ο
Αντιπρόεδρος εκλέγεται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση ορισµού
τους και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»
Αντικαταστάθηκε ως εξής:
«1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου
η σύνθεση έχει ως εξής:
α) Λιµενάρχης Λευκάδας, ex officio σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, εκ των οποίων τρία (3)
µέλη από την πλειοψηφία και ένα (1) µέλος από τη µειοψηφία,
γ) Τρία (3) µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου, εκ των οποίων δύο (2)
µέλη από την πλειοψηφία και ένα (1) µέλος από τη µειοψηφία,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προκύπτει
εκπροσώπηση των φύλων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Ν.2839/2000, τα
∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου δύνανται να ορίσουν ∆ηµότες –
∆ηµότισσες, ως µέλη για την εκπροσώπηση των φύλων. Ο αριθµός των οριζοµένων ∆ηµοτών
–∆ηµοτισσών θα αφαιρεθεί από τον αριθµό των αιρετών του ∆ήµου που τους όρισε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ο Πρόεδρος και τα µη αιρετά µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας. Ο
Αντιπρόεδρος εκλέγεται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν.
3463/2006. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
ορισµού τους και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.»
Εισηγούµαι την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Λ.Τ.Λ., σύµφωνα
µε την αριθµ. 113/2016 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.»
Η αρ. 113/2016 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. έχει ως εξής:
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Αριθµό ς µελ ώ ν κατά Νό µο : 9
η
Συν εδρίαση: 18 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ ΗΜ Ο ΚΡΑΤ ΙΑ
∆ ΗΜ Ο Τ ΙΚΟ ΛΙΜ ΕΝΙΚΟ Τ ΑΜ ΕΙΟ ΛΕΥ ΚΑ∆ Ο Σ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 18/2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 113/2016
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Λ.Τ.Λ..
Στη Λευκάδα σήµερα την 27η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθµ. 993/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του
Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
Σπυρίδων Πολίτης, Αν. Μέλος
∆ηµήτριος Προκοπίου, Αν. Μέλος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την τήρηση των πρακτικών.
ο
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Κανονισµός Λειτουργίας του
∆.Λ.Τ.Λ. έχει εγκριθεί µε την αρ. 8/2014 απόφαση του ∆.Σ. και την αρ. 104/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας, η δε 8/2014 Απόφαση του ∆Σ ελέγχτηκε ως προς τη νοµιµότητά της και βρέθηκε νόµιµη, όπως
προκύπτει από τη µε αριθµ. 7264/349/09-05-2014 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Με την µε αριθµ.
26/2015 Απόφασή µας τροποποιήσαµε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ΛΤΛ, η οποία εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε την αριθµ. 76/2015 Απόφασή του και βρέθηκε νόµιµη, σύµφωνα µε την µε αριθµ.7697/375/08-052014 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, µετά την παραίτηση της κ. Λώλη Γεωργίας του Χρήστου, ∆ηµοτικής Συµβούλου η
οποία µε την αριθµ. 277/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας είχε ορισθεί από τη πλειοψηφία ως
τακτικό µέλος του ∆Σ του ∆ΛΤΛ, τίθεται θέµα εκπροσώπησης των φύλων στο ∆Σ, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1
περ. β του Ν.2839/2000 το οποίο ορίζει: «β) Στις περιπτώσεις διορισµού ή υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆.
και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο
αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε
το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή
υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1)». Επειδή το συµβούλιό µας αποτελείται από εννέα µέλη, εκ των οποίων ο
µεν Λιµενάρχης ορίζεται από το νόµο ο δε Αντιπρόεδρος του ∆Σ εκλέγεται, στο Συµβούλιο απαιτείται η
εκπροσώπηση τουλάχιστον δύο γυναικών κατά την άποψη της Υπηρεσίας µας, µε την οποία συµφωνεί και η Γενική
Γραµµατεία Ισότητας των φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, και η οποία εκπροσώπηση µέχρι την παραίτηση της
κ. Λώλη υπήρχε. Στην πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν υπάρχει άλλη γυναίκα για να ορισθεί ως τακτικό
µέλος.
Τόσο στο µε αριθµ. 1939/11-12-2015 απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και στο µε αριθµ. 24246/24-11-2016 απαντητικό έγγραφο της νοµικού συµβούλου
του ∆ήµου Λευκάδας, αναφέρεται ότι δύναται να ορισθεί ∆ηµότισσα στη θέση παραιτηθέντος αιρετού, οπότε τα
τέσσερα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας γίνονται τρία (σύµφωνα µε αριθµ. 142/2007 γνωµοδότηση του
Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών στις
5/6/07 σχετική Εγκύκλιος 43/2007 Υπουργείου Εσωτερικών).
Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει:
1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:
α) Λιµενάρχης Λευκάδας, ex officio σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας,
γ) Τρία µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ο Πρόεδρος και τα µη αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
ορισµού τους και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Προτείνεται να τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισµού Λειτουργίας ως εξής:
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1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:
α) Λιµενάρχης Λευκάδας, ex officio σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας, εκ των οποίων τρία (3) µέλη από την πλειοψηφία
και ένα (1) µέλος από τη µειοψηφία,
γ) Τρία (3) µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου, εκ των οποίων δύο (2) µέλη από την
πλειοψηφία και ένα (1) µέλος από τη µειοψηφία,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν προκύπτει εκπροσώπηση των
φύλων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Ν.2839/2000, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια των ∆ήµων Λευκάδας
και Μεγανησίου δύνανται να ορίσουν ∆ηµότες –∆ηµότισσες, ως µέλη για την εκπροσώπηση των φύλων. Ο αριθµός
των οριζοµένων ∆ηµοτών –∆ηµοτισσών θα αφαιρεθεί από τον αριθµό των αιρετών του ∆ήµου που τους όρισε.
Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ο Πρόεδρος και τα µη αιρετά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
ορισµού τους και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
Α
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24 ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων
διατάξεων»,
Α
γ) τα αρ. 240 και 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
Α
δ) το αρ. 46 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 ),
ε) τις µε αρ. 8/2014 και 26/2015 Αποφάσεις του ∆.Σ του ∆ΛΤΛ.,
στ) το αρ. 6 παρ. 1 περ. β του Ν.2839/2000,
ζ) το αρ. 1939/11-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) το αρ. 24246/24-11-2016 έγγραφο της νοµικής συµβούλου του ∆ήµου Λευκάδας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος,
σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας και στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 113/2016. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως
ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της αρ. 113/2016 απόφασης του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας», που
αφορά στην τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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4

