ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 340/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 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. 17433/30-8-2018
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)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Θερµός Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Μήτσουρας Πέτρος, Γληγόρης Κων/νος και Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Κακλαµάνη Αναστασία και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 18
θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Γιαννιώτης Οδυσσέας και Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2
ου
θέµατος της Η.∆. Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. αποδοχής παραίτησης ∆ηµοτικού Συµβούλου και αντικατάστασής του: α) στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.) και β) στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδερος ∆.Σ.
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Α.Με την υπ΄αριθ. 291/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέχτηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.) 23 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου Λευκάδας, εκ
των οποίων 15 ανήκαν στη δηµοτική παράταξη της πλειοψηφίας και 8 στις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος Αραβανής εκλέχθηκε αντιπρόσωπος στο ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. προερχόµενος από τις
δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την υπ΄αριθ. 15959/07-08-2018 δήλωσή του παραιτείται από αντιπρόσωπος στο ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. και θα πρέπει να
αντικατασταθεί για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Ν. 3852/10, «Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των
αιρετών των δήµων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα
οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
1. την αποδοχή της παραίτησης του δηµοτικού συµβούλου κ. Βασίλειου Αραβανή από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.) και
2. Την εκλογή ενός δηµοτικού συµβούλου από τις παρατάξεις της µειοψηφίας σε αντικατάσταση του κ. Βασίλειου
Αραβανή ως αντιπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 6 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006.
Β. Με την υπ΄αριθ. 125/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστηµα της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου αφού η θητεία της
επιτροπής είναι δυόµιση έτη σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 311/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
συγκρότησης της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε και ένας δηµοτικός σύµβουλος από κάθε δηµοτική
παράταξη της µειοψηφίας µε τον αναπληρωτή του. Από την δηµοτική παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ»
προτάθηκε ο κ. Αραβανής Βασίλειος µε αναπληρωτή τον κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο ο οποίος και ορίστηκε από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την υπ΄αριθ. 15959/07-08-2018 δήλωση παραίτησης του κ. Βασίλειου Αραβανή
και από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας και τις δ/ξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 54 του Ν. 3852/10 εισηγούµαι:
1.Την αποδοχή της παραίτησης του δηµοτικού συµβούλου κ. Βασίλειου Αραβανή από τακτικό µέλος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας και
2.Την εκλογή ενός δηµοτικού συµβούλου από την δηµοτική παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ» ως τακτικό
µέλος στην Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το υπόλοιπο της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκατέσσερις (14) ψήφους, αποφασίζει:
Α. την αποδοχή της παραίτησης του δηµοτικού συµβούλου κ. Βασίλειου Αραβανή από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.∆Ι.Σ.Α.) και
Ορίζεται ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, σε αντικατάσταση του κ. Βασίλειου Αραβανή ως αντιπρόσωπος στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.∆Ι.Σ.Α. για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 6 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006.
Β. Την αποδοχή της παραίτησης του δηµοτικού συµβούλου κ. Βασίλειου Αραβανή από τακτικό µέλος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας και
Ορίζεται η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, από την δηµοτική παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ» ως
τακτικό µέλος στην Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το υπόλοιπο της
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 340/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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