ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 331
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Μικρώνης Ζώης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Στραγαλινός Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
μετά την ψηφοφορία του 9ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 16 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑ 16ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου του
Δήμου μας με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: κ.Γαζής Αναστάσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Το θέμα εισηγείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Νίκη Μακρυγιώργου, λόγω απουσίας του
εισηγητή.
Προεδρεύει η Αντιδήμαρχος κα Ζωή Σκιαδά.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Νίκη Μακρυγιώργου, εισηγούμενη το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ.
την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ.Αναστασίου Γαζή, η οποία έχει ως
εξής:
Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου πρόταση τροποποίησης της αριθ. 209/1989
πράξης «περί συστάσεως Νομικού Προσώπου στον Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Η τροποποίηση αφορά

τις παραγράφους IV Διοίκηση και V θητεία, ώστε να

προσαρμοστούν προς τη νέα Διοικητική οργάνωση του Δήμου μας.
To Νομικό Πρόσωπο με την ονομασία « ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
συστήθηκε με την αριθ. 133/2-9-1978 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και η
σύστασή του εγκρίθηκε με το αριθ. 50/1979 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 11/24-1-1979 τεύχος Α).
Η συστατική του πράξη τροποποιήθηκε :
-Με την αριθ. 183/26-10-1983 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας η οποία
εγκρίθηκε με την αριθ. ΕΣ 8787/29-2-1984 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 151/16-31984 τεύχος Β).
-Με την αριθ. 209/13-11-1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. ΕΣ 10021/27-11-1989 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ
894/14-12-1989 τεύχος Β).
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 209/1989 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ι)ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΔΡΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την αριθ.
36281/4-8-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

(ΦΕΚ 1765/5-8-2011 τεύχος Β)

διατηρεί την αυτοτέλεια του το Νομικό Πρόσωπο με την ονομασία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με έδρα την πόλη της Λευκάδας.
Η νομική του μορφή είναι Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, έχει άμεση
εξάρτηση και εποπτεία από το Δήμο Λευκάδας και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν
για τα νομικά αυτά πρόσωπα και τις αντίστοιχες του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
΄Εμβλημά του έχει τον ΠΗΓΑΣΟ, που από παράδοση αποτελεί έμβλημα της Λευκάδας.
ΙΙ)ΣΚΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥΣ
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Σκοποί του Πνευματικού Κέντρου είναι η άνοδος

του

πνευματικού

και

πολιτιστικού

επιπέδου του λαού του Δήμου της Λευκάδας και του Νομού γενικότερα, η καλλιέργεια,
υποβοήθηση και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής
δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής, η υποβοήθηση της έρευνας στους τομείς της
επιστημονικής γνώσης, της Τέχνης, των Γραμμάτων και εν γένει του πολιτισμού, η διατήρηση
της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η προώθηση της Ειρήνης ανάμεσα
στους λαούς.
Τους σκοπούς του το Πνευματικό Κέντρο υλοποιεί και επιδιώκει με κάθε είδους
πνευματικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ειδικότερα:
1)Με τη διοργάνωση των ετήσιων πνευματοκαλλιτεχνικών εκδηλώσεων με την ονομασία
«ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ» που πραγματοποιούνται από το έτος 1955.
2) Με τη διοργάνωση του ετήσιου Φεστιβάλ Λαϊκών Χορών και Τραγουδιών με την
ονομασία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που πραγματοποιείται από το
έτος 1962.
3)Με τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, που καλύπτουν
όλους τους τομείς πνευματικού, πολιτιστικού, επιστημονικού, κοινωνικού και καλλιτεχνικού
ενδιαφέροντος του σύγχρονου ανθρώπου.
4)Με τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως :
συναυλίες , θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, εκθέσεις κ.λ.π από το ίδιο ή με τη
συνεργασία άλλων πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνικών σωματείων ή φυσικών προσώπων.
5)Με τη λειτουργία, τη φροντίδα και το συνεχή εμπλουτισμό της «ΧΑΡΑΜΟΓΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» ΧΕΛΒΙ, της Βιβλιοθήκης ΝΙΚΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
καθώς την ίδρυση και λειτουργία και άλλων βιβλιοθηκών και αρχείων.
6)Με τη δημιουργία πινακοθήκης και τη λειτουργία αιθουσών εκθέσεων έργων τέχνης.
7)Με τη συγκρότηση μόνιμου ερασιτεχνικού θεατρικού τμήματος, μουσικής σχολής,
σχολής ζωγραφικής και λοιπών εικαστικών τεχνών, χορευτικού ομίλου, χορωδιακού
τμήματος, μουσικών τμημάτων και ορχήστρας.
8)Με τη δημιουργία και το συνεχή εμπλουτισμό μουσείου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ,
Μουσείου Επιφανών Λευκαδίων και Μουσείου Λαϊκών Παραδοσιακών ενδυμασιών από τα
συγκροτήματα των χωρών που μετέχουν κάθε φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ, καθώς
και άλλων μουσείων.
9)Με την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
10)Με την πραγματοποίηση κινηματογραφικών προβολών με αξιόλογα έργα της Τέχνης.
12)Με την έκδοση περιοδικών και εντύπων για την προβολή και μελέτη τοπικών θεμάτων
πολιτισμού, παιδείας, οικονομίας, τουρισμού, υγείας, περιβάλλοντος κ.λ.π.
13)Με την παραγωγή επιμορφωτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών,
ιστορικού, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου καθώς και ταινιών για την προβολή
της Λευκάδας.
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14)Με

την

ίδρυση

και

λειτουργία πολιτιστικών, μορφωτικών και ενημερωτικών

σπουδαστηρίων, με ευρύ φάσμα εκλαϊκευμένων θεμάτων για όλους τους δημότες, κάθε
μόρφωσης και ηλικίας.
15)Με προκηρύξεις διαγωνισμών και αθλοθετήσεις βραβείων για συγγραφή μελετών
τοπικού ενδιαφέροντος, με ιστορικό, λαογραφικό, αρχαιολογικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο.
16)Με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ειδικά για τα παιδιά
και τη νέα γενιά και τη λειτουργία κέντρων νεότητας.
17)Με τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού με εκπομπές υψηλής πολιτιστικής και
καλλιτεχνικής στάθμης και επιμορφωτικά προγράμματα.
18)Με τη συγκρότηση ιστορικού, λαογραφικού και μουσικού αρχείου
19)Με τη διοργάνωση

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ειδικότερα μουσικοχορευτικών

βραδιών, ιδίως την περίοδο των Απόκρεω και το συντονισμό των εκδηλώσεων του
Λευκαδίτικου καρναβαλιού.
20)Με την πραγματοποίηση εκδρομών με πλατιά συμμετοχή των δημοτών για την
παρακολούθηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων πανελλήνιας ακτινοβολίας.
21)Με τη θεσμοθέτηση και απονομή μεταλλίου- στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ
Φολκλόρ- σε προσωπικότητα που βρίσκεται στη ζωή, ή σε οργάνωση για το διακεκριμένο
έργο που επιτέλεσε ή επιτελεί, σε πανελλήνια ή παγκόσμια κλίμακα, για την εδραίωση της
Ειρήνης ανάμεσα στους Λαούς, ή για τη συμβολή του στην πνευματική και πολιτιστική
ανέλιξη, τον Ανθρωπισμό, ή την προστασία του περιβάλλοντος.
22)Με την πραγματοποίηση κάθε άλλης δραστηριότητας που συμβάλλει στη διάσωση και
προστασία της ιόνιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης και την καλλιέργεια και
ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού. Για την αποτελεσματικότερη
υλοποίηση των σκοπών του, το Πνευματικό Κέντρο συνεργάζεται με κρατικές υπηρεσίες,
Πανεπιστήμια, οργανισμούς, ιδρύματα, ινστιτούτα και κέντρα παρόμοιων σκοπών από άλλες
πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και με ιδιώτες. Συνεργάζεται επίσης με επιστημονικούς
και πολιτιστικούς φορείς καθώς και με τα πολιτιστικά σωματεία της Λευκάδας στα πλαίσια
επιδίωξης των κοινών σκοπών τους, τελώντας ως προς αυτά, σε σχέση μη ανταγωνιστική,
αλλά συμπαράστασης και υποστήριξης, ηθικής και υλικής, σεβόμενο την οργανωτική τους
αυτοτέλεια και καλύπτοντας υπό την αιγίδα του τις χρηματοδοτούμενες από αυτό εκδηλώσεις
τους,

επιδιώκοντας όμως παράλληλα

το ρόλο του συντονιστή των πολιτιστικών

δραστηριοτήτων και προγραμμάτων τους στο Δήμο Λευκάδας.
ΙΙΙ.ΠΟΡΟΙ
Οικονομικοί Πόροι του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας είναι:
Α)Τακτική ετήσια ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Λευκάδας.
Β)΄Εκτακτες επιχορηγήσεις ή παροχές από το κράτος, τους δημόσιους οργανισμούς,
υπουργεία, τράπεζες κλπ.
Γ) Κάθε είδους συνδρομή, εισφορά, δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία
Δ) Εισπράξεις από αντίτιμο υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο
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Ε)Πρόσοδοι από την ίδια περιουσία του Πνευματικού Κέντρου ,από συμμετοχή του σε
προγράμματα καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος.
ΙV. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν:
Α)Ο Δήμαρχος Λευκάδας ως Πρόεδρος
Β)Τρεις δημοτικοί σύμβουλοι από την πλειοψηφία και ένας Δημοτικός σύμβουλος από
κάθε δημοτική παράταξη της μειοψηφίας με τους αντίστοιχους ισάριθμους αναπληρωτές
τους..
Γ)Οι υπόλοιπες θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτονται από δημότες ή κατοίκους
της Λευκάδας που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ,ανάλογα με το σκοπό του
νομικού προσώπου ,που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με ισάριθμους
αναπληρωτές τους.
Δ)Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του, τον
Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
V.ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία των μελών του Διοικητικού 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.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της
θητείας τους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην
άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε
κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
VI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχει το Νομικό Πρόσωπο ή τυχόν αφιερώνεται σ΄αυτό
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
VII. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010 «Ειδικά για την περίοδο 2010-2014
όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία
αρχίζει την 1-1-2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται
θητεία διάρκειας δυόμιση ετών, για την ίδια περίοδο, νοείται θητεία δύο(2) ετών, η δε
δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014».
Η διάρκεια της θητείας του πρώτου διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το ανωτέρω
άρθρο λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.
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Κάθε άλλη διάταξη της αριθ. 133/1978 πράξης σύστασης του νομικού προσώπου
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί παύει να ισχύει.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Θα πρέπει πολύ σύντομα να δούμε τις αλλαγές που θα πρέπει να
κάνουμε ώστε να συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι του Πολιτισμού εντός και εκτός Λευκάδας.
Να γίνει μία συνολική κουβέντα. Προτείνουμε να γίνουν 19 τα μέλη του Δ.Σ. και οι εκλεγμένοι 12
και να μπει ρήτρα ότι η κάθε πρώην Δημοτική Ενότητα θα εκπροσωπηθεί τουλάχιστον από ένα
μέλος υποχρεωτικά. Κατά τη γνώμη μου οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να μην είναι
υποχρεωτικά Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Θα πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη να εκπροσωπούνται όλες οι Δημοτικές
Ενότητες. Θα έπρεπε επίσης οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να προτείνουν άτομα για μέλη του Δ.Σ.,
όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να μην είναι αποκλειστικά μέλη του Δ.Σ. αλλά
και άτομα τα οποία θα προτείνονται από την παράταξη.
Β.ΜΕΛΑΣ: Στο Δ.Σ. πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον Πολιτισμό. Δεν έχει
σημασία αν είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι ή όχι.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Συμφωνώ με την πρόταση του κ.Γ.Αραβανή να έχουν και τα Πολιτιστικά
Σωματεία δυνατότητα υποβολής πρότασης για εκλογή μελών στο Δ.Σ.
Στη συνέχεια ετέθη σε ψηφοφορία η εισήγηση, η οποία έλαβε 17 ψήφους, των κ.κ.:
Ν.Μακρυγιώργου, Ελ.Αραβανή, Αν.Αραβανή, Ζ.Σκιαδά, Σ.Ρόκκου, Ν.Βικέντιου, Ι.Καρτάνου,
Π.Σούνδια, Φ.Σώλου, Ι.Μεσσήνη, Π.Γιαννούτσου, Σ.Ρεκατσίνα, Α.Σάντα, Β.Γεωργάκη, Β.Μελά,
Δ.Γαβρίλη, Γ.Μαργέλη.
Ακολούθως ετέθη σε ψηφοφορία η πρόταση των κ.κ.Κ.Δρακονταειδή και Γ.Αραβανή, η
οποία έχει ως εξής:
Όσον αφορά το κεφάλαιο IV ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Να γίνουν 19 τα μέλη του Δ.Σ. και οι εκλεγμένοι 12.
Να μπει ρήτρα ότι η κάθε πρώην Δημοτική Ενότητα θα εκπροσωπηθεί τουλάχιστον από
ένα μέλος υποχρεωτικά.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι να προτείνουν άτομα για μέλη του Δ.Σ.
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να μην είναι αποκλειστικά μέλη του Δ.Σ. αλλά και
άτομα τα οποία θα προτείνονται από την παράταξη.
Υπέρ

της

παραπάνω

πρότασης

ψήφισαν
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Δημοτικοί

Σύμβουλοι,

οι

κ.κ.

Κ.Δρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής, Γ.Λιβιτσάνος.
Οι παραπάνω διαφοροποιούνται ως προς αυτό το κεφάλαιο. Κατά τα υπόλοιπα
συμφωνούν με την εισήγηση.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 209/1989 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί
συστάσεως Νομικού Προσώπου στο Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», ως προς τις παραγράφους IV Διοίκηση και V θητεία, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 331/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

ΣΚΙΑΔΑ-ΠΕΤΟΥΣΗ ΖΩΗ

Τα παρόντα μέλη

