ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 277
Στη Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 18:00 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. 24128/11.9.2014 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
Κούρτης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
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
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (32) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο: της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό µελών στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόριος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, εντεταλµένος σύµβουλος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.
« ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο (άρθρα 240, 244 του Ν. 3463/2006)
Έχει συσταθεί µε τις αρ. 66 και 85/2012 αποφάσεις του ∆ηµ. Συµβουλίου. Είναι διαδηµοτικό γιατί
συµµετέχει και ο ∆ήµος Μεγανησίου.
∆ιοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται:
α) Τέσσερις (4) δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου µας, εκ των οποίων τρεις (3) από την
πλειοψηφία και ένας (1) από την µειοψηφία.
β) Τρεις (3) δηµοτικούς συµβούλους του ∆ήµου Μεγανησίου, εκ των οποίων δύο (2) από την
πλειοψηφία και ένας (1) από την µειοψηφία.
γ) Έναν (1) δηµότη µε σχετική γνώση και εµπειρία.
Ένατο (9) µέλος είναι εκ του Νόµου ο Πρ/µενος της Λιµενικής Αρχής της έδρας του Λιµενικού
Ταµείου.
Ο Πρόεδρος ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έδρας.
Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έδρας.
Όλα τα παραπάνω µέλη ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Κατόπιν αυτού, το
∆ηµ. Συµβούλιο καλείται να ορίσει τα µέλη (τακτικά και
αναπληρωµατικά) και στη συνέχεια να ορίσει Πρόεδρο και να εκλέξει Αντιπρόεδρο.»
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, πρότεινε τους εξής δηµοτικούς
συµβούλους:
Τακτικά µέλη: κ. Βλάχο Κων/νο, τον οποίο προτείνει και για Πρόεδρο, κ. Γαζή Πάνο και κα Λώλη
Γεωργία. Πρότεινε επίσης ο Αντιπρόεδρος να προέρχεται από τις δηµοτικές παρατάξεις της
µειοψηφίας.
Αναπληρωµατικά µέλη: κ. Νικητάκη Μάρκο, κ. Πολίτη Σπυρίδωνα και κ. Κοντογεώργη Ηλία.
Έναν δηµότη µε σχετική γνώση και εµπειρία, πρότεινε ως τακτικό τον κ. Μπραντζουκάκη Νικόλαο
και αναπληρωµατικό την κα Λιβιτσάνου Κων/να.
Στη συνέχεια ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, πρότεινε τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Βικέντιο
Νικόλαο ως τακτικό µέλος και τον κ. Σκληρό Παναγιώτη ως αναπληρωµατικό µέλος, και πρότεινε
επίσης να οριστεί ένας (1) ακόµα δηµοτικός σύµβουλος από την µειοψηφία, αντί του δηµότη.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος στη συνέχεια πρότεινε να οριστεί ένας (1) ακόµα δηµοτικός
σύµβουλος από την µειοψηφία, αντί του δηµότη, συµφωνώντας µε την πρόταση του κ. Μαργέλη.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος αυτοπροτείνεται ως τακτικός δηµοτικός σύµβουλος της
µειοψηφίας και για δηµότη προτείνει τον κ. Τυρολόγο Αλέξανδρο.
Η πρόταση του κ. Μαργέλη και του κ. Αραβανή, για τον ορισµό ενός (1) ακόµα δηµοτικού
συµβούλου της µειοψηφίας αντί του δηµότη, τέθηκε σε ψηφοφορία.
Υπέρ της ανωτέρω πρότασης, ψήφισαν εννέα (9) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Κατωπόδη Ευανθία, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός
Παναγιώτης, Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός
Φίλιππος.
Υπέρ του να παραµείνει η µία (1) θέση του δηµότη ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τρεις (3) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα, Γράψας Αθανάσιος
και Γιαννιώτης Οδυσσέας.
Στη συνέχεια ακολούθησε µυστική ψηφοφορία για την θέση του δηµότη ως τακτικό µέλος
στο ∆/κό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Ο κ. Μπραντζουκάκης πήρε είκοσι µία (21) ψήφους.
Ο κ. Τυρολόγος, πήρε µία (1) ψήφο.
Λευκά βρέθηκαν εννέα (9).
Άκυρο ένα (1).
Στη συνέχεια ακολούθησε µυστική ψηφοφορία για την θέση του δηµότη ως αναπληρωµατικό
µέλος στο ∆/κό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου.
Η κα Λιβιτσάνου Κων/να, πήρε είκοσι δύο (22) ψήφους.
Λευκά βρέθηκαν δέκα (10).
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία από την µειοψηφία, για την ανάδειξη ενός (1)
δηµοτικού συµβούλου, µε τον αναπληρωτή του.
Ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, πήρε εννέα (9) ψήφους.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος, πήρε µία (1) ψήφο.
Λευκά ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Ακολούθησε ψηφοφορία από την µειοψηφία, για την ανάδειξη του αναπληρωµατικού µέλους.
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Ο κ. Σκληρός Παναγιώτης, πήρε εννέα (9) ψήφους.
Λευκά ψήφισαν τρεις (3), οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα, Γράψας Αθανάσιος και Γληγόρης Κων/νος.
Πρόεδρος ορίζεται µε είκοσι εννέα (29) ψήφους υπέρ και τρία λευκά, των κ.κ. Σταµατέλου
∆ήµητρα, Γράψα Αθανάσιου και Γληγόρη Κων/νου, ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Βλάχος Κων/νος
Αντιπρόεδρος, εκλέγεται µε είκοσι εννέα (29) ψήφους υπέρ και τρία λευκά, των κ.κ.
Σταµατέλου ∆ήµητρα, Γράψα Αθανάσιου και Γληγόρη Κων/νου, ο δηµοτικός Σύµβουλος κ.
Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Ορίζει ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, µε την
επωνυµία: «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας», του κάτωθι:
- Εκ της πλειοψηφίας:
1) Βλάχο Κων/νο, µε αναπληρωτή του τον Νικητάκη Μάρκο.
2) Γαζή Πάνο, µε αναπληρωτή του τον Πολίτη Σπυρίδωνα
3) Λώλη Γεωργία, µε αναπληρωτή της τον Κοντογεώργη Ηλία.
- Εκ της µειοψηφίας:
4) Βικέντιο Νικόλαο, µε αναπληρωτή του τον Σκληρό Παναγιώτη.
5) Μπραντζουκάκη Νικόλαο, δηµότη, µε αναπληρώτριά του την κα Λιβιτσάνου Κων/να
Πρόεδρος ορίζεται ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βλάχος Κων/νος, και Αντιπρόεδρος
εκλέγεται ο κ. Βικέντιος Νικόλαος.
Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί την δηµοτική περίοδο.
Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.277/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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