ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 413/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 23588/21-11-2019 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 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
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
Ζουριδάκης Ευτύχιος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Ζαβιτσάνος Πέτρος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, Βερύκιος Σπυρίδων, Σκληρός Φίλιππος και Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10
θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 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 7 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 362/2019 απόφασής του, που αφορά στην σύνθεση 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
∆ηµ. 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 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.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 70 του N. 3852/10 περί επιτροπών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
5. Τις δ/ξεις του άρθρου 229 του Ν. 4635/19
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.4623/19 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19
(ΦΕΚ 167 /τ. Α΄/30-10-19)
7. Την υπ΄αριθ. 98/2011 απόφαση ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 362/19
απόφασή του
8. Το γεγονός ότι η δηµοσίευση του Ν. 4635/19 έγινε στις 30-10-19 µε το υπ΄αριθ. ΦΕΚ 167 /τ. Α΄/30-10-19 και η
αρ. 362/19 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ελήφθη στις 16-10-2019, θα πρέπει να γίνει εναρµόνιση της
απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου µε την νέα νοµοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω
εισηγούµαι
Α. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 362/2019 απόφασης ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του
Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας ως προς το άρθρο
2 παρ. 3 (σύνθεση επιτροπής) ως ακολούθως:
Αρθρο 2 παραγρ 3. Η επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά µέλη µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα
οποία ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Λόγω της εφαρµογής των δ/ξεων του άρθρου 229 και του
Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 /τ. Α΄/30-10-19)και αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4623/19 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19 θα πρέπει τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές
τους, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου της επιτροπής να οριστούν από τον δήµαρχο. Τα υπόλοιπα µέλη,
αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται
από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα
συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά.
Στην περίπτωσή µας τα 3/5 της επιτροπής που ορίζονται από το ∆ήµαρχο είναι 8 (3/5 Χ 13=8) δηµοτ. σύµβουλοι ή
πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και τα 2/5=(13µέλη επιτροπής -8µέλη ορισµένα από
τον ∆ήµαρχο - 4 µέλη εκπρόσωποι φορέων -1 µέλος υπάλληλος )Χ 2/5=0 από τις λοιπές παρατάξεις. ‘Αρα
αναγκαστικά θα πρέπει οι δηµοτ. σύµβουλοι ή πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες που ορίζει ο ∆ήµαρχος να
ανέρχονται στον αριθµό εφτά (7)(Ν. 4635/19) και οι λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία να ορίσουν 1
δηµ. σύµβουλο ή πολίτη ιδιώτη εµπειρογνώµονα.
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.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύµφωνα µε την παρ. 6 της αρ. 362/19 απόφασης δηµοτ. συµβουλίου
η σύνθεση της επιτροπής των δεκατριών (13) µελών µε τα αναπληρωµατικά αυτών έχει ως ακολούθως:
Εφτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι ή πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής, ορισµένοι από το
∆ήµαρχο, ένας (1) ορισµένος από τις λοιπές παρατάξεις, ένας (1) εκπρόσωπος από το Επιµελητήριο Λευκάδας,
ένας (1) εκπρόσωπος από την Ένωση Ξενοδόχων, ένας (1) εκπρόσωπος από το Σύλλογο Ενοικιαζοµένων
∆ωµατίων και ένας (1) εκπρόσωπος από το Σύλλογο Εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο και ένας υπάλληλος της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, ο οποίος θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Β. Να προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στον ορισµό των οχτώ µελών δηµοτικών συµβούλων ή πολιτών ιδιωτών οι
οποίοι είναι εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής (εφτά µέλη ορισµένα από τον ∆ήµαρχο και ένα από τις
λοιπές παρατάξεις), µε τους αναπληρωµατικούς αυτών.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ. 98/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
362/19 απόφασή του.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής αναφέρει τα ονόµατα των δηµοτικών συµβούλων, που ορίζονται από τον ∆ήµαρχο µε
τους αναπληρωτές τους, ήτοι: τακτικά µέλη, τους κ.κ Τυπάλδο Νικόλαο και Λιβιτσάνο Ιωάννη, µε αναπληρωτές
τους, τους κ.κ. Λύγδα Σπυρίδωνα και Κατωπόδη Νίκη και τα ονόµατα των πολιτών, ήτοι οι κ.κ. Ευστάθιος Σκληρός,
Μικρώνης Σπύρος, Κατωπόδης Ζαχαρίας, Θειακός Μίλτος και Βαγενάς Γρηγόρης,. Αναπληρωµατικά µέλη
προτείνονται οι οι κ.κ. Βαγενάς ∆ηµήτριος, Καββαδάς Άγγελος, Καράλη Στέλλα, ∆ουβίτσα Αναστασία και Βρεττός
Τάκης.
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Επίσης ο κ. Σολδάτος Θεόδωρος, πρότεινε τακτικό µέλος την ∆.Σ. Μαργέλη Μαρία, µε αναπληρωτή της τον ∆.Σ.
Γαζή Αναστάσιο.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης και των προτάσεων που κατατέθηκαν ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Γαζής Νικόλαος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος
Λευκό ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λάζαρης Απόστολος και Γληγόρης Κων/νος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 362/2019 απόφασης ∆ηµοτ. Συµβουλίου που αφορά στην έγκριση του
Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Λευκάδας ως προς το άρθρο
2 παρ. 3 (σύνθεση επιτροπής) ως ακολούθως:
Αρθρο 2 παραγρ 3. Η επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) τακτικά µέλη µε τα ισάριθµα αναπληρωµατικά, τα
οποία ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Λόγω της εφαρµογής των δ/ξεων του άρθρου 229 και του
Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167 /τ. Α΄/30-10-19)και αυτές του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4623/19 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19 θα πρέπει τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές
τους, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου της επιτροπής να οριστούν από τον δήµαρχο. Τα υπόλοιπα µέλη,
αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται
από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα
συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά.
Στην περίπτωσή µας τα 3/5 της επιτροπής που ορίζονται από το ∆ήµαρχο είναι 8 (3/5 Χ 13=8) δηµοτ. σύµβουλοι ή
πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και τα 2/5=(13µέλη επιτροπής -8µέλη ορισµένα από
τον ∆ήµαρχο - 4 µέλη εκπρόσωποι φορέων -1 µέλος υπάλληλος)Χ 2/5=0 από τις λοιπές παρατάξεις. ‘Αρα
αναγκαστικά θα πρέπει οι δηµοτ. σύµβουλοι ή πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες που ορίζει ο ∆ήµαρχος να
ανέρχονται στον αριθµό εφτά (7)(Ν. 4635) και οι λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία να ορίσουν 1 δηµ.
σύµβουλο ή πολίτη ιδιώτη εµπειρογνώµονα.
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.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύµφωνα µε την παρ. 6 της αρ. 362/19 απόφασης δηµοτ. συµβουλίου
η σύνθεση της επιτροπής των δεκατριών (13) µελών µε τα αναπληρωµατικά αυτών έχει ως ακολούθως:
Εφτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι ή πολίτες ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής, ορισµένοι από το
∆ήµαρχο, ένας (1) ορισµένος από τις λοιπές παρατάξεις, ένας (1) εκπρόσωπος από το Επιµελητήριο Λευκάδας,
ένας (1) εκπρόσωπος από την Ένωση Ξενοδόχων, ένας (1) εκπρόσωπος από το Σύλλογο Ενοικιαζοµένων
∆ωµατίων και ένας (1) εκπρόσωπος από το Σύλλογο Εργαζοµένων στον τουριστικό κλάδο και ένας υπάλληλος της
αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, ο οποίος θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Β. Ορίζει τα εξής τρία (3) µέλη του ∆ηµ. Συµβουλίου: κ. Τυπάλδο Νικόλαο, κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη και κα Μαργέλη
Μαρία, µε αναπληρωτές τους αντίστοιχα τους κ.κ. Λύγδα Σπυρίδωνα, Κατωπόδη Νίκη και Γαζή Αναστάσιο και πέντε
(5) πολίτες, τους κ.κ. Ευστάθιο Σκληρό, Μικρώνη Σπύρο, Κατωπόδη Ζαχαρία, Θειακό Μίλτο και Βαγενά Γρηγόρη
και αναπληρωµατικά µέλη, τους κ.κ. Βαγενά ∆ηµήτριο, Καββαδά Άγγελο, Καράλη Στέλλα, ∆ουβίτσα Αναστασία και
Βρεττό Τάκη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ. 98/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
362/19 απόφασή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 413/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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