ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 311
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 27063/15-10-2014 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)
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Κούρτης Γεώργιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Χαλικιάς Ευάγγελος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (30) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 7ο : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 23/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε στο ∆.Σ.
την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/10, το δηµοτικό συµβούλιο µε τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων
της αρµοδιότητάς του.
Στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου που καταρτίστηκε και
ψηφίστηκε µε την αριθ. 94/11 απόφαση( άρθρο 11) προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών. Οι
επιτροπές αποτελούνται από πέντε(5) έως δεκαπέντε (15) µέλη. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η
συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
Με την υπ΄ αριθ. 4/11 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, αποφασίστηκε η επιτροπή
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής να αποτελείται από 13 µέλη ως ακολούθως:
Έξι (6) δηµοτικούς συµβούλους, τρεις (3) από την πλειοψηφία και έναν (1) από κάθε παράταξη
της µειοψηφίας, έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Λευκάδας, έναν (1) της ΄Ένωσης
Ξενοδόχων Λευκάδας, έναν (1) της Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων
∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδας, δύο (2) δηµότες µε ανάλογες γνώσεις, έναν (1) εργαζόµενο
στον τουριστικό κλάδο, και ένα(1) υπάλληλο της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου.
Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται δηµ. σύµβουλος της
πλειοψηφίας και Αντιπρόεδρος ένας από τα µέλη της επιτροπής. Γραµµατέας της επιτροπής
ορίζεται από τον ∆ήµαρχο υπάλληλος της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί την ∆ηµοτική περίοδο.
∆εδοµένου ότι οι παρατάξεις της µειοψηφίας είναι τέσσερις (4), ο αριθµός των δηµοτικών
σύµβουλων στην επιτροπή γίνεται επτά (7) και το σύνολο των µελών δεκατέσσερις (14).
Πρότασή µου είναι να αυξηθεί κατά πέντε ο αριθµός των δηµοτών δηλαδή αντί για δύο να είναι
επτά δηµότες ώστε η επιτροπή να αποτελείται από δεκαεννιά (19) µέλη συνολικά.
Η Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας, η Οµοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων
∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδος και το Επιµελητήριο Λευκάδας µε αριθ. 318/10.10.14,
152/6.10.2014 και 2783/2.10.2014 έγγραφα όρισαν τους εκπροσώπου τους στην επιτροπή.
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα το δηµοτικό µας συµβούλιο καλείται να αποφασίσει :
α) Για την διεύρυνση της επιτροπής από 13 σε 19 µέλη τροποποιώντας κατά το µέρος αυτό την
παρ. 3 του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του δηµ. Συµβουλίου και του
κανονισµού λειτουργίας της επιτροπής.
β) να ορίσει τα µέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου καθώς και
πρόεδρο και αντιπρόεδρο για την δηµοτική περίοδο.
Α. Από την δηµοτική παράταξη της πλειοψηφίας τρεις τακτικούς δηµ. Συµβούλους , τους
µε αναπληρωτές τους αντίστοιχα :
Β. Από την µειοψηφία έναν από κάθε δηµοτική παράταξη µε τους αναπληρωτές
τους (τέσσερα τακτικά µε τους αναπληρωτές).
Γ. Τον εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Λευκάδας Σωτήρη Σκιαδαρέση Πρόεδρο του Επιµελητηρίου
ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον Γιάννη Λιβιτσάνο Α΄ Αντιπρόεδρο
του Επιµελητηρίου.
∆. Τον εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων
∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδος Γαζή ∆ιονύσιο Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή την Κοντογιώργη Μαρία, µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
Ε. Τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας Γράψα Νικόλαο ως τακτικό µέλος και
αναπληρωτή τον Κων/νο Κακλαµάνη.
ΣΤ. τον υπάλληλο της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του
Ζ. τον εργαζόµενο στον τουριστικό κλάδο µε τον αναπληρωτή του
Η. τους επτά δηµότες µε τους αναπληρωτές τους”
Στη συνέχεια ο εισηγητής, τροποποιώντας την εισήγησή του, πρότεινε η θητείας της επιτροπή να
είναι 2,5 έτη.
Επίσης πρότεινε την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του δηµ. Συµβουλίου, και η επιτροπή
από 13 µέλη να γίνει 19 µέλη, τροποποιώντας συγχρόνως και τον κανονισµό λειτουργίας της
επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε ως τακτικά µέλη της επιτροπής τους δηµοτικούς
συµβούλους:
Α) Βλάχο Κων/νο, β) Γεωργάκη Γεώργιο, γ) Κοντογεώργη Ηλία και αναπληρωµατικά µέλη τους:
Α) Αρβανίτη Σπυρίδωνα, β) Πολίτη Σπυρίδωνα και γ) Κατηφόρη Χρήστο.
∆ηµότες πρότεινε τακτικούς, τους:
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Α)Κατωπόδη Παναγιώτη (Πανοθώµο), β)Σολδάτο Πάνο, γ)Κατωπόδη Ζαχαρία.
Αναπληρωµατικούς: α)Βρεττό Ρήγα, β)Ψωµά Αντιγόνη, γ)Μπάρλα Ηλία.
Ο κ. Μαργέλης πρότεινε ως σύµβουλο την κα Κατωπόδη Ευανθία, και δηµότη τον κ. Μικρώνη
Σπύρο.
Ο κ. Αραβανής πρότεινε ως δηµοτικό σύµβουλο τον εαυτό του, Αραβανή Βασίλειο, µε αναπληρωτή
τον κ. Καββαδά Αθανάσιο.
∆ηµότες την κα Γαζή Ευτυχία, µε αναπληρωτή τον κ. Γιαννουλάτο ∆ηµήτριο.
Η κα Σταµατέλου πρότεινε τον εαυτό της, Σταµατέλου ∆ήµητρα, µε αναπληρωτή τον κ. Γράψα
Αθανάσιο, ενώ δεν πρότεινε δηµότες.
Ο κ. Γληγόρης πρότεινε τον εαυτό του, Γληγόρη Κων/νο και δηµότες την κα Κονδυλάτου ∆ήµητρα,
µε αναπληρώτρια την Σκιαδά- Ζονάρ Ανν Κλαίρ.
Στη συνέχεια ο κ. Μαργέλης πρότεινε ακόµη ένα δηµότη, τον Λιβιτσάνο Ιωάννη του Ευσταθίου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Α. Την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµ. Συµβουλίου, µε αντίστοιχη
τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
∆ήµου Λευκάδας, ως ακολούθως:
Αα) Τα µέλη της επιτροπής από δέκα τρία (13) να γίνουν δέκα εννέα (19), ήτοι:
-αυξάνοντας κατά ένα (1) µέλος από το δηµοτικό συµβούλιο, γιατί οι παρατάξεις της µειοψηφίας
είναι τέσσερις (4)
-αυξάνοντας κατά πέντε (5) τον αριθµό των δηµοτών, και
Αβ. Η θητεία της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ∆ήµου Λευκάδας, να είναι για
δυόµισι (2,5) έτη.
Β. Ορίζει τα παρακάτω µέλη στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής ∆ήµου
Λευκάδας, ως κατωτέρω:
1. Βλάχο Κων/νο, µε αναπληρωτή τον Αρβανίτη Σπυρίδωνα, ∆ηµοτικούς Συµβούλους
2. Γεωργάκη Γεώργιο, µε αναπληρωτή τον Πολίτη Σπυρίδωνα, ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
3. Κοντογεώργη Ηλία, µε αναπληρωτή τον Κατηφόρη Χρήστο, ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
4. Κατωπόδη Ευανθία, ∆ηµοτική Συµβούλο.
5. Αραβανή Βασίλειο, µε αναπληρωτή τον Καββαδά Αθανάσιο, ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα, µε αναπληρωτή τον Γράψα Αθανάσιο, ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
7. Γληγόρη Κων/νο, ∆ηµοτικό Συµβούλο.
8. Σωτήρη Σκιαδαρέση Πρόεδρο του Επιµελητηρίου ως τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον
Γιάννη Λιβιτσάνο Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιµελητηρίου.
9. Γαζή ∆ιονύσιο Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιχειρηµατιών
Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδος, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή την
Κοντογιώργη Μαρία, µέλος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
10. Γράψα Νικόλαο ως τακτικό µέλος Εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας, µε
αναπληρωτή τον Κων/νο Κακλαµάνη.
11. Γεωργάκη Κων/να υπάλληλο της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου.
12. Τον εργαζόµενο στον τουριστικό κλάδο µε τον αναπληρωτή του, που θα προτείνει το σωµατείο
του.
13.Κατωπόδης Παναγιώτης (Πανοθώµος), µε αναπληρωτή τον Βρεττό Ρήγα, δηµότες.
14. Σολδάτος Πάνος, µε αναπληρωτή την Ψωµά Αντιγόνη, δηµότες.
15. Κατωπόδη Ζαχαρία, µε αναπληρωτή τον Μπάρλα Ηλία, δηµότες.
16. Μικρώνη Σπύρο, δηµότης.
17. Γαζή Ευτυχία, µε αναπληρωτή τον Γιαννουλάτο ∆ηµήτριο, δηµότες.
18. Κονδυλάτου ∆ήµητρα, µε αναπληρώτρια την Σκιαδά-Ζονάρ Ανν Κλαιρ, δηµότες.
19. Λιβιτσάνος Ιωάννης του Ευσταθίου., δηµότης.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Γεωργάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.311/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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