ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 362/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιµος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 98/2011 απόφασης ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση
του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Νικόλαος Τυπάλδος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του
Συµβουλίου τα εξής:
«1. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4555/18 σύµφωνα µε τις οποίες η διάρκεια της δηµοτικής περιόδου ορίζεται σε
τέσσερα έτη.
2. Το Π.∆. 899/76 όπως συµπληρώθηκε µε το Π∆ 664/77 περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών
τόπων.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 70 του N. 3852/10 περί επιτροπών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 περί κανονιστικών αποφάσεων σύµφωνα µε τις οποίες οι κανονιστικές
αποφάσεις λαµβάνονται από τα δηµοτικά συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους.
5.Την αριθ. 94/2011 απόφασης ∆.Σ. περί κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πιο συγκεκριµένα το
άρθρο 11 περί σύστασης επιτροπών ∆.Σ.
6. Την υπ΄ αριθ. 4/11 απόφ. ∆.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου
Λευκάδας
7.Την υπ΄αριθ. 98/2011 απόφαση ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας
8. Τις υπ΄αριθ. 311/2014 & 125/2017 προηγούµενες αποφάσεις ∆.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας.

Εισηγούµαι
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 98/2011 απόφασης ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισµού
Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας ως ακολούθως:
Τροποποιούµε το άρθρο 2 περί συγκρότησης-σύνθεσης της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης ως εξής:
Παραγρ. 2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της δηµοτικής περιόδου.
Παραγρ 3. Η επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά ( 17 ) τακτικά µέλη µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα οποία
ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξ αυτών, τα έξι (6) µέλη είναι µέλη του δηµοτικού συµβουλίου,
το ένα (1) είναι υπάλληλος της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου και τα υπόλοιπα δέκα (10) µέλη είναι εκπρόσωποι
φορέων της τοπικής κοινωνίας και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής.
Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου περί ορισµού των µελών της επιτροπής. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου
της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης µε αυτή του αντιδηµάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήµου.
Αντιπρόεδρος ορίζεται ένας εκ των µελών της Επιτροπής, µε την απόφαση συγκρότησής της.
Παραγρ 6. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των µελών του δηµοτικού συµβουλίου
γίνεται ως εξής:
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, που
αντιστοιχούν στις κατηγορίες των δηµοτικών συµβούλων, υπαλλήλων και ιδιωτών και καθορίζεται/ονται ο / οι
φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους στην επιτροπή.
Προτείνονται οι φορείς: Επιµελητήριο Λευκάδας, Ένωση Ξενοδόχων, Σύλλογο Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων, Σύλλογο
εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο και Εµπορικό Σύλλογο.
Από τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που είναι δηµοτικοί σύµβουλοι, προτείνω, να είναι ένας από κάθε
παράταξη.
Οι υπάλληλοι, της σχετικής µε το αντικείµενο της επιτροπής υπηρεσίας του δήµου, που συµµετέχουν ως µέλη της
επιτροπής, ορίζονται µε απόφαση του δηµάρχου.
Οι ιδιώτες µε αντίστοιχη εµπειρία στα θέµατα της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά
από πρόταση του δηµάρχου.
Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζονται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ότι θα συµµετέχουν δια των
εκπροσώπων τους στην επιτροπή, καλούνται εγγράφως, από την αρµόδια υπηρεσία, να ορίσουν εντός εύλογης
προθεσµίας τους εκπροσώπους τους στην επιτροπή καθώς και τα αναπληρωµατικά τους µέλη. Σε περίπτωση όπου
οι φορείς δεν προβούν, εντός της τασσόµενης µε την πρόσκληση προθεσµίας, στον ορισµό εκπροσώπων τους,
αυτοί ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο.
Τροποποιούµε το άρθρο 5 περί τόπου συνεδρίασης-απαρτία-δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών –
ακροατήριο ως εξής:
Παραγρ 1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και πραγµατοποιούνται στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου, δ/νση:
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 98/2011 απόφαση ∆.Σ.
Τέλος Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του ∆ήµου µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Κάθε άλλη προηγούµενη σχετική απόφαση καταργείται.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Ο κ. Σολδάτος Θεόδωρος, πρότεινε τα εξής: Στην πρόταση του εισηγητή να είναι ένας ∆.Σ. από κάθε παράταξη,
προτείνω να υπάρχει δυνατότητα να προτείνεται ένας από κάθε παράταξη και ας µην είναι δηµοτικός σύµβουλος,
να είναι δηµότης, µε ανάλογες γνώσεις.
Ο κ. ∆ρακονταειδής είπε: Εγώ προτείνω να µείνουµε στα 19 µέλη ώστε να είναι 6 ∆.Σ. και 18 πολίτες και 5 φορείς.
∆εν έχω αντίρρηση οι παρατάξεις εκτός από αιρετούς να προτείνουν και δηµότες.
Ο κ. Γληγόρης Κω/νος είπε: Πρότασή µας η επιτροπή είναι να είναι 7 µέλη µε ουσιαστικές γνώσεις πάνω στην
τουριστική ανάπτυξη. ∆ηλαδή ένας δηµοτικός σύµβουλος ως Πρόεδρο και οι υπόλοιποι 6 δηµότες.
Ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, είπε ότι συµφωνεί τα µέλη να είναι δεκαεννέα (19).
Ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε να είναι ένας συγκερασµός των προτάσεων και να πάµε σε 11 ή 13 το πολύ µέλη.
Ο κ. Περδικάρης είπε: Θεωρώ ότι η επιτροπή πρέπει να γίνει πιο ολιγοµελής στα 13 µέλη.
Ο κ. Ζουριδάκης είπε: Θεωρώ κι εγώ ότι η επιτροπή πρέπει να πάει στα 13 µέλη για να είναι πιο ευέλικτη.
Ο κ. Τυπάλδος στη συνέχεια είπε ότι δέχεται τις προτάσεις του κ. Σολδάτου Θεόδωρου και του κ. Γληγόρη
Κων/νου. Η κάθε παράταξη να προτείνει ένα ∆.Σ. ή ένα δηµότη και σύνολο της επιτροπής να είναι 13 µέλη.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: «Συµφωνούµε στα 13 µέλη µε το σκεπτικό να είναι ευέλικτο και
λειτουργικό το σχήµα. Συµφωνούµε µε τους φορείς, να είναι ο κ. Νικόλαος Τυπάλδος, εκπρόσωπος από το ∆.Σ. και
ένας υπάλληλος. Ο ορισµός να γίνει σε επόµενη συνεδρίαση.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε ότι η πρότασή του είναι η εξής: Να είναι 7µελής η επιτροπή, αποτελούµενη από 1 ∆.Σ.
και 6 δηµότες.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. Γληγόρη Κων/νου, ψήφισαν τέσσερις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος,
Μελάς Γεράσιµος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Λάζαρης Απόστολος.
Κατά ψήφισε ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος.
Ο κ. Ευάγγελος Βερροιώτης δήλωσε ότι δεν συµµετέχει στην επιτροπή σαν δηµοτική παράταξη.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και
το γεγονός ότι ο επικεφαλής της ∆.Π. «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν συµµετέχει στην επιτροπή
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 98/2011 απόφασης ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του
Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας, ως εξής:
Τροποποιούµε το άρθρο 2 περί συγκρότησης-σύνθεσης της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης ως εξής:
Παραγρ. 2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της δηµοτικής περιόδου.
Παραγρ 3. Η επιτροπή αποτελείται από δεκατρία ( 13 ) τακτικά µέλη µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα οποία
ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξ αυτών, τα πέντε (5) µέλη είναι µέλη του δηµοτικού
συµβουλίου, ή πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής που θα προταθούν από τις δηµοτικές
παρατάξεις, το ένα (1) να είναι υπάλληλος της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου και τα υπόλοιπα τρία (3) µέλη είναι
πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής.
Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο δηµοτικός σύµβουλος, που ορίζεται µε την απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου περί ορισµού των µελών της επιτροπής. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου
της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης µε αυτή του αντιδηµάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήµου.
Αντιπρόεδρος ορίζεται ένας εκ των µελών της Επιτροπής, µε την απόφαση συγκρότησής της.
Παραγρ 6. Ο ορισµός των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών µεταξύ των µελών του δηµοτικού συµβουλίου
γίνεται ως εξής:
Με την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής, που
αντιστοιχούν στις κατηγορίες των δηµοτικών συµβούλων, υπαλλήλων και ιδιωτών και καθορίζεται/ονται ο / οι
φορέας/εις της τοπικής κοινωνίας που θα συµµετέχουν µε εκπρόσωπό τους στην επιτροπή.
Οι φορείς που θα συµµετέχουν δια των εκπροσώπων τους είναι: Επιµελητήριο Λευκάδας, Ένωση Ξενοδόχων,
Σύλλογο Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων και Σύλλογο εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο
Οι υπάλληλοι, της σχετικής µε το αντικείµενο της επιτροπής υπηρεσίας του δήµου, που συµµετέχουν ως µέλη της
επιτροπής, ορίζονται µε απόφαση του δηµάρχου.
Οι ιδιώτες µε αντίστοιχη εµπειρία στα θέµατα της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
µετά από πρόταση του δηµάρχου ή των δηµοτικών παρατάξεων.
Οι φορείς, οι οποίοι καθορίζονται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ότι θα συµµετέχουν δια των
εκπροσώπων τους στην επιτροπή, καλούνται εγγράφως, από την αρµόδια υπηρεσία, να ορίσουν εντός εύλογης
προθεσµίας τους εκπροσώπους τους στην επιτροπή καθώς και τα αναπληρωµατικά τους µέλη. Σε περίπτωση όπου
οι φορείς δεν προβούν, εντός της τασσόµενης µε την πρόσκληση προθεσµίας, στον ορισµό εκπροσώπων τους,
αυτοί ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο.
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Τροποποιούµε το άρθρο 5 περί τόπου συνεδρίασης-απαρτία-δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών –
ακροατήριο ως εξής:
Παραγρ 1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δηµόσιες και πραγµατοποιούνται στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου, δ/νση:
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 98/2011 απόφαση ∆.Σ.
Τέλος Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του ∆ήµου µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Κάθε άλλη προηγούµενη σχετική απόφαση καταργείται.»
Ο ορισµός να γίνει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 362/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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