ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 363/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιµος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας όπως
εγκρίθηκε µε την αριθ. 103/18 απόφαση ∆.Σ, ως προς το άρθρο 5 που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής
∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχος

1

Τροποποιείται ο τίτλος του θέµατος, ως προς το ορθό: Απόφαση ∆.Σ. περί τροποποίησης του Κανονισµού
Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας όπως εγκρίθηκε µε την αριθ. 103/18 απόφαση ∆.Σ, ως
προς το άρθρο 5 που αφορά στη σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η Αντιδήµαρχος, κα Νίκη Κατωπόδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα
εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/12 περί κοινωνικών παντοπωλείων.
2.Τις δ/ξεις του Ν. 4555/18 « Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 περί κανονιστικών αποφάσεων σύµφωνα µε τις οποίες οι κανονιστικές
αποφάσεις λαµβάνονται από τα δηµοτικά συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους.
4.Την αριθ. 162/15 απόφασης ∆.Σ. περί κανονισµού λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου και την
αρ. 103/18 όµοια.
5. Την αριθ. Α.Π.:2220/09-05-2017 Ορθή Επανάληψη απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Ενταξη της Πράξης
«∆οµή παροχής βασικών αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002118 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Εισηγούµαι
Την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 « Επιτροπή ∆ιαχείρισης της «∆οµής Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο» της αρ. 103/18 απόφασης ∆.Σ. ως ακολούθως:
2. Μέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής,
β) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη
του ∆ηµάρχου, µη αποκλειοµένων του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδηµάρχου ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού
Συµβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη θέση του,
γ) Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από τις λοιπές παρατάξεις
δ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός Λειτουργός του ∆ήµου, που
ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε
περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων από τις λοιπές παρατάξεις να συµµετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση
τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη του ∆ηµάρχου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 103/2018 απόφαση ∆.Σ.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της παραγρ. 2 του άρθρου 5 « Επιτροπή ∆ιαχείρισης της «∆οµής Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο» της αρ. 103/18 απόφασης ∆.Σ. ως ακολούθως:
2. Μέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος, ως Πρόεδρο της
Επιτροπής,
β) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη του ∆ηµάρχου, µη αποκλειοµένων του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του Αντιδηµάρχου ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου
που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη θέση του,
γ) Τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από τις λοιπές παρατάξεις
δ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός Λειτουργός του ∆ήµου, που
ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε
περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων από τις λοιπές παρατάξεις να συµµετέχουν στην Επιτροπή, στη θέση
τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη του ∆ηµάρχου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθµ. 103/2018 απόφαση ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 363/19.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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