ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 345
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31934/711-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος

1. Καρβούνης Σπυρίδων

2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Αραβανής Ανδρέας
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.Γεωργάκης Βασίλειος
12.Αραβανής Σπυρίδων
13.Σώλος Φώτιος
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Καββαδάς Αθανάσιος
16.Μελάς Βασίλειος
17.Γαβρίλης Δημήτριος
18.Δρακονταειδής Κων/νος
19.Νικητάκης Μάρκος
20.Φίλιππας Γεώργιος
21.ΡοντογιάννηςΚων/νος
22.Βλάχος Σπυρίδων
23.Μπραντζουκάκης Ν.
24.Μαργέλης Γεώργιος
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

2. Πεντεσπίτης Νικόλαος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σίδερης Αντώνιος
5. Μεσσήνη Κερασούλα
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Μεσσήνης Ιωάννης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Επιστρέφουν στην αίθουσα οι δημοτικοί σύμβουλοι: Δρακονταειδής Κων/νος, Μαργέλης
Γ. και Μπραντζουκάκης Ν.
ΘΕΜΑ 9ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου προς
αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της .
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
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Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και προεδρεύει ο κος Καββαδάς Αθανάσιος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το
θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτω υπόψη των μελών του Δ.Σ.:
1. τις διατάξεις των παργ. 2, 3 και 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10 που αφορούν στην
εκλογή μελών –τακτικών και αναπληρωματικών –της Οικονομικής Επιτροπής και της Ε.Π.Ζ.
και στην αντικατάσταση αυτών.
2. την αριθμ. 1/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας με την οποία
εκλέχθηκαν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών του Δήμου Λευκάδας
3. το γεγονός ότι τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκπροσωπώντας το
σύνολο της μειοψηφίας εκλέχθηκε ο Γεράσιμος Αραβανής
4. το γεγονός ότι, το ανωτέρω τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπέβαλλε
την παραίτησή του από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου, η οποία έγινε αποδεκτή με την
αριθμ. 24400/2013 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας και συνεπώς απέβαλλε και την ιδιότητα του
μέλους των επιτροπών του Δήμου.
4. την ανάγκη εκλογής νέου τακτικού μέλους προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος
για να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να
διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της
Η διαδικασία δε που προβλέπεται για την εκλογή μελών της Ε.Π.Ζ. είναι η εξής:
Α φάση:
Το μέλος της Επιτροπής –τακτικό ή αναπληρωματικό- που προέρχεται από το σύνολο της
μειοψηφίας υποδεικνύεται από αυτή κατόπιν εκλογής που διενεργείται μεταξύ όλων των μελών
της μειοψηφίας με μυστική ή φανερή ψηφοφορία .
Β’ φάση:
Στη συνέχεια τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καλούνται στο σύνολό τους να εκλέξουν το
μέλος της Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
Αν από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας δεν υπάρξει υποψήφιος , τότε στη
θέση τους εκλέγεται σύμβουλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούμαστε
το Δ.Σ. να προβεί στην απαραίτητη ψηφοφορία για την ανάδειξη τακτικού μέλους της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου από το σύνολο της μειοψηφίας προς αντικατάσταση
του παραιτηθέντος μέλους.
Στη συνέχεια κατατέθηκε από το σύνολο της μειοψηφίας πρόταση για τον κο Βλάχο
Σπυρίδωνα ως τακτικό μέλος της Ε.Π.Ζ.
Ακολούθως, διενεργήθηκε ψηφοφορία από το σύνολο των παρόντων μελών του Δ.Σ. κατά την
οποία εκλέχθηκε με 24 ψήφους ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Βλάχος
Σπυρίδων.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Ομόφωνα αποφασίζει
εκλέγει τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας τον
δημοτικό

σύμβουλο

της

μειοψηφίας

Βλάχο

Σπυρίδωνα,

προς

αντικατάσταση

του

παραιτηθέντος μέλους.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 345/13.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Δρακονταειδής Κων/νος,
Μαργέλης Γ. και Μπραντζουκάκης Ν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα μέλη

ΑΘ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ
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