ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 384
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00
ήρθε σε ΕΙ∆ΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 21226/14-10-16 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος ∆ηµοτικού Συµβούλου του
επιτυχόντος συνδυασµού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Κατηφόρης Χρήστος (Προεδρεύων)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Πολίτης Σπυρίδων
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Σέρβος Κων/νος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Σκληρός Φίλιππος
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Βλάχος Κων/νος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
16.
16. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι οκτώ (28) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/2016 Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εκλογή Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θητείας έως 5-3-2017 (κατόπιν της υπ΄αριθµ.
20675/07.10.2016 αίτησης παραίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γεωργάκη Γεώργιου).
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Ο προεδρεύων Σύµβουλος κ. Χρήστος Κατηφόρης, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα
στον δηµοτικό υπάλληλο κ.Νίκο Ζαβιτσάνο, κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θητείας έως 5-3-2017 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων σύµβουλος, είπε τα εξής:
«Ως προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος θέτω υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα κατωτέρω:
Με την υπ΄αριθ. 262/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γεωργάκης
Γεώργιος είχε εκλεγεί Πρόεδρος του ∆.Σ. για το διάστηµα από 1.9.2014 έως 5.3.2017.
Με την υπ΄αριθµ. 20675/7.10.2016 αίτηση παραίτησης ο κ. Γεωργάκης Γεώργιος υπέβαλε την
παραίτησή του από το αξίωµα του ∆ηµοτικού Συµβούλου.
Με την υπ΄αριθµ. 20716/10.10.2016 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κ. Γεωργάκη
Γεώργιου από την θέση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και κατ΄επέκταση αυτοδίκαια από την θέση του
Προέδρου του ∆.Σ.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10 και µε την υπ΄αριθµ. 30565/6.8.2014 εγκύκλιο 43 του
Υπουργείου Εσωτερικών το σώµα θα εκλέξει Πρόεδρο ∆.Σ. για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα µέχρι
05.03.2017.
Ο νέος Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 οι Αντιδήµαρχοι δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και πρέπει να κληθούν όλοι οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν
ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο πλειοψηφείσας συνδυασµός εκλέγει µεταξύ των µελών του τον υποψήφιο ο οποίος θα συγκεντρώσει
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Εάν δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη
αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
πλειοψηφήσαντος συνδυασµού γίνεται τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει
τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Μετά την ανωτέρω διαδικασία από τους Συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας και µετά
την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύµβουλος ανακοινώνει το όνοµα του υποψηφίου που θα
εκλεγεί.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή
του νέου Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εάν δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη
ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγεί µε πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων θα καταµετρηθούν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο, οι σταυροί
προτίµησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο.
Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
δηµοτικού συµβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του
προηγούµενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά την δεύτερη ψηφοφορία δεν
συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την
οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου.»
Η δηµοτική παράταξη του επιτυχόντος συνδυασµού, στη συνέχεια αποχώρησε για την
εκλογή του υποψήφιου Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εκλέχτηκε οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους από την παράταξη της πλειοψηφίας ως υποψήφιος
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γρηγόριος Γκογκάκης.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων, κάλεσε τους Συµβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, καταµετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο, είκοσι δύο (22),
σταυροί προτίµησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Γκογκάκη Γρηγόριο, επιτυγχάνοντας την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και έξι (6) λευκά.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύµβουλο ότι
εκλέχθηκε µέχρι 5-3-2017 Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 384/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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