ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/19 Ειδικής Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 326/2019
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.
Α
3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018, 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
Τσιρογιάννης Γεώργιος (Προεδρεύων)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος απουσίαζε αν και νόµιµα κλήθηκε)
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Ρόκκος Στυλιανός
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.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών ήταν παρόντα τριάντα δύο (32) µέλη, ο
Προεδρεύων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 19 Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Εκλογή µελών Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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Ο Προεδρεύων σύµβουλος, κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραµµατέα στον δηµοτικό
υπάλληλο κ. Νικόλαο Ζαβιτσάνο.
Πριν την εκλογή του Προεδρείου ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός κατέθεσε στον Προεδρεύοντα ∆ηµοτικό
Σύµβουλο, κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο, το πρακτικό σύµπραξης της παράταξής του «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΕΥΚΑ∆Α» µε την ∆ηµοτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» το οποίο επικυρώθηκε από
2.9.2019 και διαβάστηκε από τον Προεδρεύοντα στο Σώµα.
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων, κάλεσε το συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών µελών του
προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό
διάστηµα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο προεδρεύων σύµβουλος, προτείνεται ο πρόεδρος από την παράταξη του
εκλεγέντος δηµάρχου, ο αντιπρόεδρος από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναµη και ο
γραµµατέας από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναµη.
Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις των άρθρων των ν. 4555/2018 και 4623/2019, τους δηµοτικούς
συµβούλους που ανήκουν στην παράταξη που εξέλεξε δήµαρχο να εκλέξουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου αυτών, τον υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν
επιτευχθεί η εκλογή µε την ως άνω πλειοψηφία, να επαναληφθεί αυτή για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η
εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων, προκειµένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός
σύµβουλος.
Για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µοναδικός υποψήφιος αναδείχτηκε ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Ρόκκος Στυλιανός του ∆ηµητρίου και κατά συνέπεια προάγεται στη β' φάση, σύµφωνα µε το άρθρο
5 παρ. 6β του ν. 4623/2019.
Κατά τον ίδιο τρόπο κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχτηκε
δεύτερη εκλογική δύναµη να εκλέξουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου αυτών, τον
υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η εκλογή µε την ως άνω
πλειοψηφία, να επαναληφθεί αυτή για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή µε την απόλυτη πλειοψηφία
των µελών του ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων,
προκειµένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός σύµβουλος.
Για το αξίωµα του Αντιπρόεδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µοναδικός υποψήφιος αναδείχτηκε ο
δηµοτικός σύµβουλος κ. Γληγόρης Παναγιώτης του Ξενοφώντα και κατά συνέπεια προάγεται στη β' φάση,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 6β του ν. 4623/2019.
Κατά τον ίδιο τρόπο και µε την ίδια διαδικασία κάλεσε τους δηµοτικούς συµβούλους που ανήκουν στην
παράταξη που αναδείχτηκε τρίτη εκλογική δύναµη να εκλέξουν, µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου αυτών, τον υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αν δεν επιτευχθεί η
εκλογή µε την ως άνω πλειοψηφία, να επαναληφθεί αυτή για δεύτερη φορά και αν πάλι δεν επιτευχθεί η εκλογή µε
την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ή υπάρξει ισοψηφία να γίνει τρίτη ψηφοφορία µεταξύ των δύο
επικρατέστερων υποψηφίων, προκειµένου να εκλεγεί ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση την οποία διενεργεί ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός
σύµβουλος.
Για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µοναδικός υποψήφιος αναδείχτηκε ο δηµοτικός
σύµβουλος κ. Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου και κατά συνέπεια προάγεται στη β' φάση, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παρ. 6β του ν. 4623/2019.
Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας και αφού αναδείχθηκαν οι υποψήφιοι για τα αξιώµατα του
Προεδρείου, ο Προεδρεύων κάλεσε όλα τα παρόντα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προβούν, µε ψηφοφορία,
στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη πρώτη θητεία (8.9.2019 6.11.2021), ξεχωριστά για κάθε αξίωµα, ανάµεσα στους εκλεγέντες υποψήφιους ∆ηµοτικούς Συµβούλους που
αναδείχθηκαν µε την παραπάνω διαδικασία.
Αξίωµα Προέδρου
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υποψήφιος από
την παράταξη που εξέλεξε ∆ήµαρχο αναδείχθηκε ο κ. Ρόκκος Στυλιανός του ∆ηµητρίου και κάλεσε τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο αξίωµα.
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Αφού έλαβε χώρα η διαδικασία εκλογής, σε σύνολο τριάντα δύο (32) παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο
υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου του σώµατος, κ. Ρόκκος Στυλιανός του ∆ηµητρίου, έλαβε είκοσι τέσσερις
(24) θετικές ψήφους, και οκτώ (8) δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή,
Μελάς Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και
Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Αφού ο ως άνω προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται
στη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αξίωµα Αντιπροέδρου
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υποψήφιος
από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη εκλογική δύναµη ο κ. Γληγόρης Παναγιώτης του Ξενοφώντα και
κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο αξίωµα.
Αφού έλαβε χώρα η διαδικασία εκλογής, σε σύνολο τριάντα δύο (32) παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,, ο
υποψήφιος για το αξίωµα του Προέδρου του σώµατος, κ. Γληγόρης Παναγιώτης του Ξενοφώντα, έλαβε είκοσι
τέσσερις (24) θετικές ψήφους, και οκτώ (8) δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα
Σεβαστή, Μελάς Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος
και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Αφού ο ως άνω προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται
στη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αξίωµα Γραµµατέα
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ενηµέρωσε ότι για το αξίωµα του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υποψήφιος από
την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη εκλογική δύναµη ο κ. Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου και κάλεσε τους
∆ηµοτικούς Συµβούλους να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της εκλογής του για το συγκεκριµένο αξίωµα.
Αφού έλαβε χώρα η διαδικασία εκλογής, σε σύνολο τριάντα δύο (32) παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο
υποψήφιος για το αξίωµα του Γραµµατέα του σώµατος, κ. Γληγόρης Χρήστος του Χρυσοστόµου, έλαβε είκοσι
τέσσερις (24) θετικές ψήφους, και οκτώ (8) δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα
Σεβαστή, Μελάς Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος
και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Αφού ο ως άνω προταθείς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εκλέγεται
στη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μετά την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκλέγει Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη πρώτη θητεία (8.9.2019 - 6.11.2021) τον δηµοτικό
σύµβουλο κ. Ρόκκο Στυλιανό του ∆ηµητρίου, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, µε ψήφους είκοσι τέσσερις (24) υπέρ.
Εκλέγει Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη πρώτη θητεία (8.9.2019 - 6.11.2021) τον δηµοτικό
σύµβουλο κ. Γληγόρη Παναγιώτη του Ξενοφώντα, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ψήφους είκοσι τέσσερις (24) υπέρ.
Εκλέγει Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη πρώτη θητεία (8.9.2019 - 6.11.2021) τον δηµοτικό
σύµβουλο κ. Γληγόρη Χρήστο του Χρυσοστόµου, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε ψήφους είκοσι τέσσερις (24) υπέρ.
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις
διατάξεις των άρθρων των ν. 4555/2018 και 4623/2019, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία
πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή
ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών,
από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά,
για τη νοµιµότητα της εκλογής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 326/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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