ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/20 Συνεδρίασης (δια περιφοράς)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 52/2020
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 έως
20:00 ήρθε σε Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της δια περιφοράς, μετά την
ης
ματαίωση της 5 «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας
και σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν
με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς
και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4599/19-32020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γληγόρης Χρήστος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Γληγόρης Κωνσταντίνος
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Μελάς Γεράσιμος
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
Γαζής Νικόλαος
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
Λάζαρης Απόστολος
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
(οι οποίοι δεν κατέθεσαν την ψήφο τους, αν και
9
Αργυρός Νικόλαος
9
κλήθηκαν νόμιμα)
10
Σολδάτος Θεόδωρος
10
11
Γληγόρης Παναγιώτης
11
12
Μαργέλη Μαρία
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
19
20
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
20
21
Σέρβος Κωνσταντίνος
21
22
Περδικάρης Αθανάσιος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στη δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για την λήψη απόφασης
δια περιφοράς (άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4683/2019), δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ψήφισαν, είκοσι έξι
(26) μέλη.
ης

ΘΕΜΑ 23ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 7 «δια περιφοράς» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος
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Λόγω της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι το παρακάτω θέμα πρέπει
επειγόντως να συζητηθεί προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ.
πραγματοποιείται με την διαδικασία « δια περιφοράς».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα
εκ της διάταξης της Π.Ν.Π. χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα
των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση
κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο
αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την λήξη
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η παρακάτω εισήγηση, που αφορά στον ορισμό πολιτικού
υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις», η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 όπως ισχύει του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης »
 Την αριθμ. 339/2011 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στην Ιδρυτική
Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Δικτύου Υγείας των Δήμων.
 Την αριθμ. 109/2012 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία συστήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή και ορίστηκαν τα
μέλη της για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» στο Δήμο Λευκάδας.
 Την αριθμ. 157/2015 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας με την οποία ορίστηκε πολιτικός υπεύθυνος ,ορισμός
υπαλλήλων ως συντονιστές από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
καθώς και αντικατάσταση μελών της συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις στο
Δήμο Λευκάδας.
Συνοπτικά σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας είναι μέλος του Δικτύου «Υγιείς Πόλεις» από το 2011 και
συμμετείχε στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα του Ενιαίου Δικτύου Υγείας των Δήμων. Το Δίκτυο αυτό έχει
προέλθει από την συνένωση τριών πιστοποιημένων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δικτύων που
δραστηριοποιούνταν στον τομέα της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας
Στη Γενική Συνέλευση του 2011 αποφασίσθηκε η σύσταση επιστημονικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την
επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας». Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος
Αμαρουσίου και η δραστηριότητά της αφορά ολόκληρη την Επικράτεια .
Τα μέλη (δήμοι) που συμμετέχουν, υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή ανάλογη με τον πληθυσμό του.
Σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ. ο κύριος στόχος του Εθνικού Διαδημοτικού
Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του
Π.Ο.Υ. από τους Δήμους-μέλη και συνεπώς ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για την προαγωγή της Υγείας, τη
βελτίωση του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις απαιτείται: η εκπόνηση Σχεδίου Υγείας της πόλης που
θα αποτελεί το όραμα της πόλης για την υγεία της, μια στρατηγική χρονικά προσδιορισμένη (συνήθως 3-5 χρόνια)
με μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους που επιδιώκει να βελτιώσει την υγεία και την ποιότητα της
ζωής στην πόλη.
Προκειμένου να εφαρμόζεται στους δήμους –μέλη το πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. τα κριτήρια που
τους αφορούν είναι:
-ορισμός πολιτικού υπεύθυνου που είναι αιρετός και έχει την πολιτική ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος
και την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου
-ορισμός συντονιστή του προγράμματος που είναι υπηρεσιακό στέλεχος του δήμου και έχει την ευθύνη του
συντονισμού του προγράμματος μέσα στο δήμο προωθώντας την διατομεακή συνεργασία και συντονίζοντας όλες
τις δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος
-ορισμός συντονιστικής επιτροπής του προγράμματος: αποτελείται από τους εκπροσώπους υπηρεσιών και
οργανισμών που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος. Οι πόλεις αποφασίζουν μόνες τους την
σύνθεση αυτής της επιτροπής γιατί την χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν τις επιθυμητές συνεργασίες. Στην πιο
απλή της μορφή έχει μέλη πολιτικούς και υψηλόβαθμους υπηρεσιακούς παράγοντες από τους τομείς και τις
υπηρεσίες του δήμου που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του προγράμματος π.χ. Κοινωνική Υπηρεσία,
Καθαριότητα, Πράσινο, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες
Νεολαίας και Άθλησης κ.λπ. Είναι απαραίτητο όμως η σύνθεση αυτή να γίνει με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και να οριστούν τα μέλη της με τις ιδιότητές τους. Τον συντονισμό των εργασιών της επιτροπής έχει ο
πολιτικός υπεύθυνος του προγράμματος. Ο συντονιστής του προγράμματος είναι μέλος της Επιτροπής.
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Υγείας του Δήμου μας για την αποτύπωση της ταυτότητας υγείας της
πόλης μας. Υλοποιήθηκαν όμως δράσεις – προγράμματα υγείας και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Δήμος μας
συμμετείχε α) σε δράσεις πρόληψης του γενικού πληθυσμού του Δήμου με έντυπο υλικό (Καλοήθη Υπερπλασία του
Προστάτη, αλκοόλ και ανήλικοι κάτω των 18 ετών, ασφαλής οδήγηση και χρήση αλκοόλ) β)μέτρηση οστικής
πυκνότητας με συσκευή εξωτερικού χώρου γ)υλοποίηση προγράμματος τηλεϊατρικής δ) δημιουργία ΚΕΠ Υγείας.
Δεδομένο την παρούσα σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποφασίσουμε για ορισμό του
πολιτικού υπευθύνου που θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος στο Δήμο μας .
Εισηγούμαστε
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Τον ορισμό νέου αιρετού πολιτικού υπευθύνου προς αντικατάσταση του απελθόντος προτείνοντας την κ.
Κατωπόδη Νίκη, Αντιδήμαρχο.»
Από τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:
Οι Δ.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος ψηφίζουν κατά και καταθέτουν τα εξής:
«Έχοντας διαφωνήσει έντονα, με τη φιλοσοφία και το χαρακτήρα του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις»,
ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στο θέμα ορισμού πολιτικού υπευθύνου.»
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) Δ.Σ.
Καταμετρήθηκαν είκοσι έξι (26) ψήφοι.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό της Αντιδημάρχου Λευκάδας κας Νίκης Κατωπόδη, ως νέου αιρετού πολιτικού υπευθύνου του
Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 52/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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