ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 165
Στη Λευκάδα σήµερα στις 26 του µηνός Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00
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. 7374/21-4-2017 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Σέρβος Κων/νος
7. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
8. Αραβανής Βασίλειος
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Σκληρός Φίλιππος
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13. Φίλιππας Γεώργιος
13.
14.
14. Θερµός Ευάγγελος
15. Βλάχος Ευστάθιος
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
17. Καρφάκη Μαριάννα
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
19. Γρηγόρη Ασπασία
19.
Το 10ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20. και συζητήθηκε µετά το 3ο θέµα της Η.∆.
21. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21.
22. Γληγόρης Κων/νος
22.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
23.
23. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
24.
24.
25.
25.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε
26. πριν την συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆.
26.
27.
27. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15ου
28.
28. θέµατος της Η.∆.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστηµα
της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου.
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος ∆.Σ

1

Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα
εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/10 στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους συγκροτείται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση
των δηµοτικών αρχών, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η
διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. ∆ηµοτική
επιτροπή διαβούλευσης µπορεί να συγκροτηθεί και σε µικρότερους δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της
τοπικής κοινωνίας και δηµότες.
Ο συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συµπεριλαµβανοµένου του
προέδρου, µπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο
(1/3) του συνολικού αριθµού των µελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά
από κλήρωση, δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι
εγγεγραµµένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης
προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του. Στις συνεδριάσεις
της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωποι
αρµόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων, καθώς και οι επικεφαλής
των δηµοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο.
2.Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα
δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.
β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το
δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για
την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων
οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ..
Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη
ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής
διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και
παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη
συνεδρίασή της.
Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. διευκρινίζεται ότι η απαρίθµηση των φορέων, που
δύνανται να συµµετάσχουν στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν φορείς,
σύλλογοι ή οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήµο.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων δηµοτών που θα
ορισθούν, µετά από κλήρωση, επιπλέον µέλη της επιτροπής κυµαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17)
ανάλογα µε τα µέλη των φορέων που ορίζονται σ' αυτή.
Με την υπ’ αριθ. 225/2011 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε ο Κανονισµός ∆ιαβούλευσης ο οποίος
τροποποιήθηκε µε την αρ. 310/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σύµφωνα µε την τελευταία ο
αριθµός των µελών της επιτροπής στο ∆ήµο µας ορίστηκε σε τριάντα τέσσερα (34).
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του κανονισµού, δεν µπορούν να επιλεγούν ως µέλη της
επιτροπής πλην του προέδρου, αιρετοί του δήµου, της οικείας περιφέρειας ή µέλη των
διοικήσεων νοµικών προσώπων του δήµου ή της οικείας περιφέρειας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε τις υπ΄αρ.1938/1.2.2017 και 4416 /10.3.2017 ανακοινώσεις κάλεσε τους
φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήµου, που επιθυµούν να συµµετέχουν στη ∆ηµοτική Επιτροπή
∆ιαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους έως 31/3/2017.
Κατόπιν των παραπάνω ανακοινώσεων
ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι και όρισαν τους
εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους.
1. Το Επιµελητήριο Λευκάδας όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Σωτήρη Σκιαδαρέση
µε
αναπληρωτή του κ. Ευστάθιο Σκληρό.
2.Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας όρισε εκπρόσωπό του την κ. Αικατερίνη Χαλκιοπούλου µε
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Κοψιδά.
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3. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λευκάδας ΣΑΛ όρισε εκπρόσωπό του τον κ.
Κων/νο Γράψα µε
αναπληρωτή τον κ. ∆ηµήτριο Μπέσιο.
4. Ο Μουσικοφιλολογικός Όµιλος Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ 1937» όρισε εκπρόσωπό του την κ.
Μαυρέτα Σταύρακα µε αναπληρωτή τον κ. Αποστόλη Καραβία.
5. Η Φιλαρµονική Ένωση «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
όρισε εκπρόσωπό του την κ. Ευαγγελία
Αραβανή µε αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Κούρτη.
6. Ο Επαγγελµατικός & Εµπορικός Σύλλογος Ελλοµένου όρισε εκπρόσωπό του την κ. Ελένη
Ροντογιάννη µε αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Κονιδάρη.
7. Η Ένωση Πολυτέκνων Λευκάδας-Βόνιτσας όρισε εκπρόσωπό της τον κ.
Πρόδροµο Μάλφα
µε αναπληρωτή τον κ. Σπυρίδωνα Φατούρο.
8. Ο Σύλλογος Τριτέκνων Ν. Λευκάδας όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Θεοφύλακτο Κατωπόδη µε
αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα Μουτζούρη
9. Ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Νικιάνας όρισε εκπρόσωπό του τον κ.
Στέφανο Μανωλίτση µε
αναπληρωτή τον κ. Ευλάµπιο Κολυβά.
10. Ο Μουσικοχορευτικό Όµιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 1964» όρισε εκπρόσωπό του τον κ.
Μαυροκέφαλο Ιωάννη µε αναπληρωτή τον κ. Κοµεντινό Θωµά.
11. Η Φιλαρµονική Εταιρία Λευκάδος
όρισε εκπρόσωπό της τον κ. Κουµουνδούρο Πέτρο µε
αναπληρωτή τον κ. Χαλικιά Βασίλη.
12. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδριού & Περιχώρων «Αλέξανδρος» όρισε εκπρόσωπό του την κ.
∆ελλαπόρτα Κων/να µε αναπληρωτή τον κ. Κοντοπρία ∆ηµήτριο.
13. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Ροντογιάννη Β. Ιωάννη µε
αναπληρωτή του τον κ. Ροντογιάννη Ι. Βασίλη.
14. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας « ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Μανωλίτση
Σπυρίδωνα µε αναπληρώτριά του την κα Κονδυλάτου Νικολέτα.
15. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Χαλικιά Χρήστο µε
αναπληρώτριά του την κα Ακριβή-Στυλιανή Μακρή.
16. Ο Όµιλος Λαϊκών Χορών Λευκάδας «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» όρισε εκπρόσωπό του την κα Ερµιόνη
Γρηγόρη µε αναπληρωτή της, τον κ. Αντώνιο ∆ουβίτσα.
17. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σφακιωτών « ΦΩΤΕΙΝΟΣ» όρισε εκπρόσωπό του τον κ. Κων/νο
Λάζαρη του Σπύρου µε αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Σκιαδαρέση του Ζώη.
Η κα Ειρήνη Βονιτσάνου του Αποστόλου, δηµότης Λευκάδας, αυτοπροτείνεται για την συµµετοχή
της στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης.
Ο αριθµός των µελών εκπροσώπων φορέων που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Επιτροπή
∆ιαβούλευσης ανέρχεται σε δεκαεπτά (17).
Άρα ο αριθµός των δηµοτών που πρέπει να οριστούν θα είναι έξι (6).
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 310/2014 απόφαση ∆.Σ. η επιλογή των δηµοτών γίνεται µε
ηλεκτρονική κλήρωση ύστερα από αυτοπρόταση των δηµοτών.
Μόνο µία δηµότης αυτοπροτάθηκε και συγκεκριµένα η Ειρήνη Βονιτσάνου του Αποστόλου και γι΄αυτό
το λόγο προτείνω οι υπόλοιποι δηµότες να προταθούν από τις δηµοτικές παρατάξεις.
Επειδή ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων φορέων υπολείπεται του προβλεπόµενου από τον
κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης θα πρέπει να προσαρµόσουµε ανάλογα την
σύνθεση της επιτροπής και από 26 µέλη (αρ. 310/14 αποφ. ∆Σ) να γίνουν είκοσι τέσσερα (24).
Εισηγούµαι
Την τροποποίηση του κανονισµού λειτουργίας της επιτροπής διαβούλευσης του ∆ήµου Λευκάδας ως
προς την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 225/2011 απόφασης ∆.Σ. και την συγκρότηση της
επιτροπής από 24 µέλη, ως ακολούθως:
Α. Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ορίζεται ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει
ο δήµαρχος µε απόφασή του.
Β. Μέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Λευκάδας ορίζονται οι παρακάτω:
1. Σωτήρης Σκιαδαρέσης εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Λευκάδας µε αναπληρωτή του κ. Ευστάθιο
Σκληρό.
2.Αικατερίνη Χαλκιοπούλου εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µε αναπληρωτή τον κ.
Βασίλειο Κοψιδά.
3. Κων/νος Γράψας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λευκάδας ΣΑΛ µε αναπληρωτή τον κ.
∆ηµήτριο Μπέσιο.
4. Μαυρέτα Σταύρακα εκπρόσωπος του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ 1937» µε
αναπληρωτή τον κ. Αποστόλη Καραβία.
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5. Ευαγγελία Αραβανή εκπρόσωπος της Φιλαρµονικής Ένωσης «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
µε
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Κούρτη.
6. Ελένη Ροντογιάννη εκπρόσωπο του Επαγγελµατικού & Εµπορικού Συλλόγου Ελλοµένου µε
αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Κονιδάρη.
7. Πρόδροµος Μάλφας εκπρόσωπος της Ένωσης Πολυτέκνων Λευκάδας-Βόνιτσας µε αναπληρωτή τον
κ. Σπυρίδωνα Φατούρο.
8. Θεοφύλακτος Κατωπόδης εκπρόσωπος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λευκάδας µε αναπληρωτή τον
κ. Ανδρέα Μουτζούρη.
9. Στέφανος Μανωλίτσης εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελµατιών Νικιάνας
µε αναπληρωτή
τον κ. Ευλάµπιο Κολυβά.
10. Μαυροκέφαλο Ιωάννη εκπρόσωπο του Μουσικοχορευτικού Οµίλου «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
1964» µε αναπληρωτή τον κ. Κοµεντινό Θωµά.
11. Κουµουνδούρο Πέτρο εκπρόσωπος της Φιλαρµονικής Εταιρίας Λευκάδος
µε αναπληρωτή τον κ.
Χαλικιά Βασίλη.
12. ∆ελλαπόρτα Κων/να εκπρόσωπος του
Πολιτιστικού Συλλόγου
Νυδριού & Περιχώρων
«Αλέξανδρος» µε αναπληρωτή τον κ. Κοντοπρία ∆ηµήτριο.
13. Ροντογιάννης Β. Ιωάννης εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων. µε αναπληρωτή
του τον κ. Ροντογιάννη Ι. Βασίλη.
14. Μανωλίτσης Σπυρίδωνας εκπρόσωπος του Πολιτιστικού ΣυλλόγουΝικιάνας « ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» µε
αναπληρώτριά του την κα Κονδυλάτου Νικολέτα.
15. Χαλικιάς Χρήστος εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας µε αναπληρώτριά του την κα
Ακριβή-Στυλιανή Μακρή.
16. Ερµιόνη Γρηγόρη εκπρόσωπος του Οµίλου Λαϊκών Χορών Λευκάδας «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» µε
αναπληρωτή της, τον κ. Αντώνιο ∆ουβίτσα.
17. Κων/νος Λάζαρης του Σπύρου εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακιωτών « ΦΩΤΕΙΝΟΣ»
µε αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Σκιαδαρέση του Ζώη.
18. Ειρήνη Βονιτσάνου του Αποστόλου, δηµότης Λευκάδας, η οποία αυτοπροτάθηκε για την
συµµετοχή της στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και πέντε ακόµη µέλη-δηµότες που θα
προταθούν από τις δηµοτικές παρατάξεις.
Γ. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη.
∆. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη.»
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και πρότειναν πέντε
µέλη-δηµότες.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα πρότεινε τακτικό µέλος τον κ. Καλό Χαράλαµπο, µε αναπληρωτή του τον κ.
Θεριανό Ευάγγελο.
Ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος πρότεινε τακτικό µέλος την κα Καββαδά Αικατερίνη, µε αναπληρωτή της τον κ.
Αργυρό Ιωάννη.
Ο κ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος είπε ότι δεν συµµετέχουν και θα ψηφίσει λευκό.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος πρότεινε τακτικό µέλος τον κ.Τυρολόγο Αλέξανδρο, µε αναπληρωτή του τον κ.
Ροµποτή Άγγελο.
Ο κ. ∆ήµαρχος πρότεινε τακτικά µέλη τους κ.κ. Κάτσενου Θεοδώρα και Λώλη Χρήστο µε αναπληρωτές
αντίστοιχα τους κ.κ. Καράµπαλη Φίλιππο και Σολδάτο Πάνο.
Επίσης πρότεινε Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιδήµαρχο κ. Μάρκο Νικητάκη.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένα (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Μετά την ανωτέρω ψηφοφορία, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει η πλειοψηφία των δύο
τρίτων (2/3) των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που απαιτείται για την λήψη απόφασης και
το θέµα θα επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 165/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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