ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 139/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν.
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13395/6-8-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σαρανταένας Ιωάννης
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σολδάτος Γεώργιος
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Μαργέλη Μαρία
8
Λάζαρης Απόστολος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Βλάχου Ειρήνη
11
12
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
12
13
Σέρβος Κωνσταντίνος
13
14
Περδικάρης Αθανάσιος
14
15
Γληγόρης Χρήστος
15
16
Γληγόρης Κωνσταντίνος
16
17
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
17
18
Βερροιώτης Ευάγγελος
18
19
Βεροιώτης Αλέξανδρος
19
20
Ζαβιτσάνος Πέτρος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Τυπάλδος Νικόλαος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Γιαννιώτης Παναγιώτης
24
25
Τσιρογιάννης Γεώργιος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 7,8, 9 και 11 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψήφιση του 2 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν
ου
την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης
Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λιβιτσάνος Ιωάννης και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψη:
1.Tις δ/ξεις του άρθρο 70 του Ν.3852/2010,σύµφωνα µε τις οποίες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί, κατόπιν
εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεµάτων
της αρµοδιότητάς του.
Στις επιτροπές προεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος που ορίζεται µε την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές
µετέχουν σύµβουλοι που προτείνονται από όλες τις δηµοτικές παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου, υπάλληλοι
της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, καθώς και ιδιώτες εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής και
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
2.Τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 σύµφωνα µε τις οποίες οι διατάξεις των δύο πρώτων
εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των
επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και για τη συµµετοχή αιρετών
εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νοµικών
προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων.
3. Το υπ΄αριθ. Π∆ 96/2019 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/24-10-2019) «Συγκρότηση και Οργάνωση Λειτουργίας της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021».
4. Το γεγονός ότι το έτος 2021 είναι ένα έτος Εθνικής γιορτής για τον Ελληνισµό, εντός και εκτός Ελλάδος, ενόψει
της συµπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του ∆ήµου Λευκάδας, ως εξής:
1. Τον εκάστοτε Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού.
2. Τον εκάστοτε Εντεταλµένο Σύµβουλο καθ’ ύλην αρµόδιο σε θέµατα πολιτισµού.
3. ∆ύο (2) δηµοτικούς συµβούλους έναν/µία από την παράταξη του δηµάρχου και έναν/µία από τις λοιπές
παρατάξεις.
4. Πέντε (5) πολίτες εγνωσµένου κύρους, µε πολυετή ενασχόληση σε θέµατα παιδείας & πολιτισµού στα
δρώµενα του Λευκάδας και πρότεινε τους εξής:
α. Φλογαϊτη Σπυρίδωνα, Καθηγητή Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
β. Πολίτη Ιωάννη, ∆ηµοσιογράφο
γ. Παπακώστα Χριστίνα, Ιστορικό
δ. π. Ζαµπέλη Ιωαννίκιο, Αρχιµανδρίτη, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής
ε. Χαρά Σαϊτη, Αντιπρόεδρο Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας.
5. Ως επίτιµο µέλος της Επιτροπής τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, επίτιµο
δηµότη Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τον ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.
4623/19.
Γραµµατέας της επιτροπής θα οριστεί υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Σκοπός της Επιτροπής είναι :
α) Να οργανώσει ένα συνολικό πρόγραµµα δράσεων και εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο
Λευκάδας µέχρι το τέλος του έτους 2021
β) Να σχεδιάσει δράσεις οι οποίες θα προταθούν προς τους τοπικούς φορείς, ώστε να παρακινηθούν όσο το
δυνατόν περισσότεροι να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α 2021
γ) Να αποτυπώσει όλες τις δράσεις, που πρόκειται να υλοποιηθούν από τον ∆ήµο και άλλους τοπικούς φορείς, µε
στόχο την ένταξή τους στο συνολικό Ηµερολόγιο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κατόπιν αξιολόγησής τους από τα
µέλη της Ολοµέλειας.
Το περιεχόµενο των τοπικών δράσεων και εκδηλώσεων που θα προταθούν από την επιτροπή και θα ενταχθούν
στο πρόγραµµα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κινείται στους παρακάτω άξονες :
α) Στην κατανόηση από τους συµπολίτες µας της Επανάστασης του 1821, τη σχέση της µε τις άλλες επαναστάσεις
που συνέβησαν την ίδια περίοδο, στο πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσµο αλλά και το πώς επηρεάστηκε από
αυτόν.
β) Στην ανάδειξη των δυναµικών στοιχείων της κοινωνίας µας, µέσα από τις δράσεις ατόµων και φορέων του τόπου
µας
γ) Στην προβολή της ζωής και του έργου συντοπιτών µας οι οποίοι άφησαν το αποτύπωµά σε επίπεδο τοπικό,
πανελλαδικό αλλά και στο εξωτερικό.
δ) Στις προοπτικές του τόπου µας στο µέλλον και στην εν γένει ανάδειξη και προβολή του.
Το έργο της επιτροπής είναι εθελοντικό και άµισθο και οι συνεδριάσεις της λαµβάνουν χώρα σε ηµέρες και
ώρες που δεν κωλύονται τα µέλη της σύµφωνα µε την πρόσκληση του Προέδρου της.»
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Στη συνέχεια ο κ. Σολδάτος Θεόδωρος, πρότεινε τον ∆.Σ. κ. Γληγόρη Παναγιώτη.
Ο κ. Λύγδας Σπυρίδων, στη συνέχεια πρότεινε τον ∆.Σ. κ. Μελά Γεράσιµο. Σε περίπτωση που ο κ. Μελάς δεν
αποδεχτεί τη θέση, προτείνεται ο κ. Ρόκκος Στυλιανός.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) ∆.Σ.
Παρών δήλωσαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος, µόνο στο κοµµάτι των
εκπροσώπων.
Παρών δήλωσε και ο κ. Γαζής Νικόλαος, ως προς τα πρόσωπα µόνο.
Καταµετρήθηκαν δώδεκα (12) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό της
εισήγησης, ως εξής:
1.
Τον εκάστοτε Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού.
2.
Τον εκάστοτε Εντεταλµένο Σύµβουλο καθ’ ύλην αρµόδιο σε θέµατα πολιτισµού.
3.
Τους ∆.Σ. Γληγόρη Παναγιώτη και Μελά Γεράσιµο.
Σε περίπτωση που δεν αποδεχτεί την θέση ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, τον ∆.Σ. Ρόκκο Στυλιανό.
4.
Τους πολίτες:
α. Φλογαϊτη Σπυρίδωνα, Καθηγητή Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
β. Πολίτη Ιωάννη, ∆ηµοσιογράφο
γ. Παπακώστα Χριστίνα , Ιστορικό
δ. π. Ζαµπέλης Ιωαννίκιος, Αρχιµανδρίτη, ∆ιδάκτωρ Νοµικής Σχολής
ε. Χαρά Σαϊτη, Αντιπρόεδρο Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας
5. Ως επίτιµο µέλος της Επιτροπής τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, επίτιµο
δηµότη Λευκάδας.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο/η εκάστοτε Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισµού.
Ο/Η Γραµµατέας της επιτροπής θα οριστεί υπάλληλος του ∆ήµου Λευκάδας, µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 139/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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