ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/19 Ειδικής Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 328/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 ήρθε σε
Ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17740/4-9-2019
πρόσκληση του συµβούλου του συνδυασµού του ∆ηµάρχου, που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους,
σύµφωνα µε την αρ. 21/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, βάσει των διατάξεων των
άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018,
Α
παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 και 2 του ν. 4623/2019, 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.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
(ο οποίος απουσίαζε αν και νόµιµα κλήθηκε)
3
Κατωπόδη Νίκη
3
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Αργυρός Νικόλαος
9
10
Σολδάτος Θεόδωρος
10
11
Γληγόρης Παναγιώτης
11
12
Μαργέλη Μαρία
12
13
Σαρανταένας Ιωάννης
13
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
14
15
Γαζής Αναστάσιος
15
16
Σκληρός Φίλιππος
16
17
Σολδάτος Γεώργιος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
19
20
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
20
21
Σέρβος Κωνσταντίνος
21
22
Περδικάρης Αθανάσιος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Γληγόρης Χρήστος
24
25
Γληγόρης Κωνσταντίνος
25
26
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
26
27
Μελάς Γεράσιµος
27
28
Γαζής Νικόλαος
28
29
Λάζαρης Απόστολος
29
30
Βερροιώτης Ευάγγελος
30
31
Βεροιώτης Αλέξανδρος
31
32
Ζαβιτσάνος Πέτρος
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 19
Εκλογή µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
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Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε συνέχεια της αυτής Συνεδρίασης, ο
νεοεκλεγείς Πρόεδρος, κ. Στυλιανός Ρόκκος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στον δηµοτικό υπάλληλο
κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 8.
9.2019 έως 6.11.2021.
Οι συµπράττουσες παρατάξεις «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑ∆Α» µε
επικεφαλής τον ∆ήµαρχο κ. Καλό Χαράλαµπο και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» µε επικεφαλής τον κ. Λιβιτσάνο Ιωάννη,
λογίζονται ως ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµπραττουσών παρατάξεων και λογίζονται ως η παράταξη µε την οποία εξελέγη ο ∆ήµαρχος.
Κατατέθηκαν στο Προεδρείο τα από 2/9/2019 τρία (3) πρακτικά έγκρισης ορισµού Αντιδηµάρχων από την
∆ηµοτική παράταξη «Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Κίνηση-Αλλάζουµε Πορεία», µε τα οποία εγκρίνεται ο ορισµός, ως
Αντιδηµάρχων, των κ.κ. Γιαννούτσου Χαράλαµπου, Γιαννιώτη Παναγιώτη, και Ζουριδάκη Ευτύχιου.
Από τα έξι (6) εκλεγόµενα µέλη της εννεαµελούς Ε.Π.Ζ., τα δύο (2) µέλη προέρχονται υποχρεωτικά από την
παράταξη που εξελέγη ο ∆ήµαρχος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε στο Σώµα την αρ. 17959/2019 (Α∆Α: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) απόφαση του
∆ηµάρχου Λευκάδας, µε την οποία ορίζονται ως Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ο Αντιδήµαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και
µέλη, οι Αντιδήµαρχοι κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης και Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Υπολογίζεται το εκλογικό µέτρο, σύµφωνα µε το οποίο διαιρώντας το πηλίκο του αριθµού των µελών του
∆ηµ. Συµβουλίου, το οποίο είναι 33 δια του αριθµού των εκλεγόµενων µελών, που είναι 6, έως και δεύτερου
δεκαδικού ψηφίου.
∆ιαιρείται ο αριθµός των δηµοτικών συµβούλων, κάθε παράταξης µε το εκλογικό µέτρο.
Κάθε παράταξη δικαιούται να εκλέξει αριθµό µελών ίσο µε το ακέραιο µέρος της διαίρεσης.
Αν µείνουν αδιάθετες έδρες µετά τα ανωτέρω, αυτές κατανέµονται ανά µία ξεκινώντας από την παράταξη που έχει
το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης.
Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου την έδρα λαµβάνει ο συνδυασµός που έχει λάβει τον µεγαλύτερο αριθµό ψήφων.
Αν η παράταξη του ∆ηµάρχου δεν λάβει τον ελάχιστο αριθµό που προβλέπεται, ο αριθµός που δικαιούται από την
προηγούµενη διαδικασία, προσαυξάνεται µέχρι τον αριθµό αυτό αφαιρώντας ισάριθµες έδρες από τις παρατάξεις
που έλαβαν τον µικρότερο αριθµό ψήφων στις εκλογές.
Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.
Το εκλογικό µέτρο που προκύπτει είναι 33: 6=5,50
Ο υπολογισµός των εδρών έχει ως εξής:
Η παράταξη του ∆ηµάρχου (µετά την υπογραφή πρακτικού σύµπραξης των παρατάξεων «Ανεξάρτητη
Αυτοδιοικητική Κίνηση ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑ∆Α» και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ », 9:5,50= 1,63. Αριθµός εδρών 1,
υπόλοιπο 0,63
Η παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ» 11: 5,50=2,00. Αριθµός εδρών 2,
υπόλοιπο 0.
Η παράταξη « Όλοι για τη ΛΕΥΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » 5:5,50=0,90. Αριθµός εδρών 0.
παράταξη « ∆ΙΑΥΛΟΣ» 5:5,50=0,90. Αριθµός εδρών 0.
Η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 2:5,50= 0,36. Αριθµός εδρών 0.
Η παράταξη «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (Α.ΜΕ.Λ.)» 1: 5,50= 0,18. Αριθµός εδρών 0.
Υπολείπονται τρεις (3) έδρες.
Κατανέµονται ανά µία (1) ως εξής:
Η παράταξη « Όλοι για τη ΛΕΥΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » µε υπόλοιπο 0,90 λαµβάνει µία (1) έδρα
Η παράταξη« ∆ΙΑΥΛΟΣ» µε υπόλοιπο 0,90 λαµβάνει µία (1) έδρα
Η παράταξη του ∆ηµάρχου µε υπόλοιπο 0,63 λαµβάνει µία (1) έδρα
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, προκύπτει ότι στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Η ενιαία παράταξη του κ. ∆ηµάρχου, εκλέγει δύο (2) µέλη
Η παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ» εκλέγει δύο (2) µέλη.
Η παράταξη « Όλοι για τη ΛΕΥΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » εκλέγει ένα (1) µέλος.
Η παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ» εκλέγει ένα (1) µέλος.
Εκλέγονται συνολικά έξι (6) τακτικά µέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά
σειρά σταυρών προτίµησης τα αναπληρωµατικά µέλη της επιτροπής.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε τις δηµοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν
ψηφοδέλτια µε τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Ε.Π.Ζ.
Κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους να επιλέξουν µυστικά το
ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυµεί ο κάθε ένας.
Από τους δηµοτικούς συµβούλους της ενιαίας παράταξης του ∆ηµάρχου, έθεσαν υποψηφιότητα για
εκλεγόµενα µέλη της Ε.Π.Ζ. , τέσσερις (4) σύµβουλοι, οι κ.κ. Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη, Τυπάλδος Νικόλαος
του Λάµπρου, Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη και Βερύκιος Σπυρίδων του Μηνά.

Από την παράταξη του συνδυασµού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ»
έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της Ε.Π.Ζ. τέσσερις (4) σύµβουλοι, οι κ.κ. Βλάχου Ειρήνη του
Αποστόλου, Γαζής Αναστάσιος του Ιωάννη, Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη και Σαρανατένας Ιωάννης του
Νικολάου.

Από την παράταξη του συνδυασµού « Όλοι για τη ΛΕΥΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ » έθεσαν
υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της Ε.Π.Ζ. δύο (2) σύµβουλοι, οι κ.κ. Περδικάρης Αθανάσιος του Πάνου και
Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου.

Από την παράταξη του συνδυασµού « ∆ΙΑΥΛΟΣ » έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της Ε.Π.Ζ.
δύο (2) σύµβουλοι οι κ.κ. Γαζής Νικόλαος του Φιλίππου και Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή του Αλεξάνδρου.
Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κάθε Σύµβουλος ψηφίζει υποψηφίους, σε ανώτατο αριθµό ίσο µε το συνολικό αριθµό εκλεγόµενων µελών της
Ε.Π.Ζ.. Ψηφοδέλτια στα οποία σηµειώνονται περισσότεροι σταυροί προτίµησης από τους προβλεπόµενους δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:
Σε σύνολο τριάντα δύο (32) έγκυρων ψηφοδελτίων, βρέθηκαν λευκά τρία (3).

Από την ενιαία Παράταξη του ∆ηµάρχου
ο υποψήφιος Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη έλαβε εννέα (9) ψήφους
ο υποψήφιος Τυπάλδος Νικόλαος του Λάµπρου έλαβε εννέα (9) ψήφους
ο υποψήφιος Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη έλαβε δύο (2) ψήφους
ο υποψήφιος Βερύκιος Σπυρίδων του Μηνά έλαβε δύο (2) ψήφους
Από την παράταξη του συνδυασµού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ»
η υποψήφια Βλάχου Ειρήνη του Αποστόλου, έλαβε δέκα (10) ψήφους.
ο υποψήφιος Γαζής Αναστάσιος του Ιωάννη, έλαβε δέκα (10) ψήφους.
η υποψήφια Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη έλαβε πέντε (5) ψήφους.
ο υποψήφιος Σαρανταένας Ιωάννης του Νικολάου, έλαβε πέντε (5) ψήφους.
Από την παράταξη του συνδυασµού « Όλοι για τη ΛΕΥΚΑ∆Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ »
ο υποψήφιος Περδικάρης Αθανάσιος του Πάνου, έλαβε τρεις (3) ψήφους.
ο υποψήφιος Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου, έλαβε δύο (2) ψήφους.
Από την παράταξη του συνδυασµού « ∆ΙΑΥΛΟΣ »
ο υποψήφιος Γαζής Νικόλαος του Φιλίππου έλαβε πέντε (5) ψήφους
η υποψήφια Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή του Αλεξάνδρου έλαβε τέσσερις (4) ψήφους.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα των έξι (6) εκλεγέντων µελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 8.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τακτικά µέλη:
Αργυρός Νικόλαος του Ιωάννη
Τυπάλδος Νικόλαος του Λάµπρου
Βλάχου Ειρήνη του Αποστόλου
Γαζής Αναστάσιος του Ιωάννη
Περδικάρης Αθανάσιος του Πάνου
Γαζής Νικόλαος του Φιλίππου
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αναπληρωµατικά µέλη, αντίστοιχα ανά παράταξη
Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη
Βερύκιος Σπυρίδων του Μηνά
Μαργέλη Μαρία συζ. Σπυρογιάννη
Σαρανταένας Ιωάννης του Νικολάου
Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή του Αλεξάνδρου
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 328/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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