ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 119/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», 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) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 5 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για αντικατάσταση ∆ηµοτικού Συµβούλου, τακτικού εκπροσώπου ∆ήµου Λευκάδας και του αναπληρωτή αυτού
στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.∆. Ι.Ν.) για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου, λόγω ανεξαρτητοποίησής του από τη δηµοτική παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 73 του Ν. 4555/18 σύµφωνα
µε τις οποίες «Μέλος του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί µε γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να
ανεξαρτητοποιηθεί από τη δηµοτική παράταξη, µε την οποία έχει εκλεγεί».
2. Την υπ΄ αριθ. εγκ. 91/59851/21-8-2019 Yπ. Εσωτερικών «Λειτουργία δηµοτικών παρατάξεων» σύµφωνα µε την
οποία «Σηµειώνεται ότι η εκούσια ανεξαρτητοποίηση ή η διαγραφή δηµοτικού συµβούλου από τη δηµοτική του
παράταξη επιφέρει, κατά κανόνα, την απώλεια τυχόν αξιωµάτων που κατέχει. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 66 παρ. 6, 66 παρ. 8 και 74 παρ.12 του ν. 3852/2010, τα µέλη του προεδρείου του δηµοτικού
συµβουλίου και τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής που ανεξαρτητοποιούνται ή
διαγράφονται από την παράταξή τους, απολύουν αυτοδικαίως και τα αντίστοιχα αξιώµατά τους, παραµένοντας,
ωστόσο, απλοί - ανεξάρτητοι δηµοτικοί σύµβουλοι. Εξαίρεση στον ανωτέρω κανόνα αποτελούν οι αντιδήµαρχοι,
µιας και το εδ. τελ. της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/20106 ορίζει ότι «ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος
µπορεί να ορισθεί ή να παραµείνει αντιδήµαρχος».
3.Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π∆ 94/2019 σύµφωνα µε τις οποίες µέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου
χρόνου της δηµοτικής περιόδου, το δηµοτικό συµβούλιο, µετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει µε µυστική
ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆.
4. Τις δ/ξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του Π.∆. 94/2019 (Τροποποίηση άρθρου 9 Π.∆. 75/2011) σύµφωνα µε τις
οποίες οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.∆. κατατάσσονται µε τη σειρά εκλογής τους, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών
προτίµησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, µε αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε
συνδυασµού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωµατικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.∆. και
καταλαµβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασµού στην περίπτωση που αυτές
µείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί µέχρι το τέλος της δηµοτικής περιόδου.
5. Την από 8-6-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης του ∆.Σ. κ. Μελά Γεράσιµου του Παύλου από την δηµοτική
παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ», η οποία έλαβε αρ. πρωτ.: 9191/15-6-2020.
6.Την υπ΄ αριθ. 387/19 απόφαση ∆.Σ. σύµφωνα µε την οποία έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Λευκάδας
στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων και η δηµοτική παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ» έλαβε µία έδρα. Κατά την
ψηφοφορία που διεξήχθη, oι υποψήφιοι της εν λόγω δηµοτικής παράταξης έλαβαν: ο κ. Μελάς Γεράσιµος πέντε
(5) σταυρούς προτίµησης, ο κ. Γληγόρης Κων/νος τέσσερις (4), ο κ. Γαζής Νικόλαος τρεις (3), η κα Κωνσταντινίδη
Ρεκατσίνα Σεβαστή τρεις (3) και ο Λάζαρης Απόστολος τρεις (3). Ο κ. Μελάς Γεράσιµος εκλέχθηκε τακτικός
εκπρόσωπος µε αναπληρωµατικό τον κ. Γληγόρη Κων/νο.
Μετά την ανεξαρτητοποίηση του ∆.Σ. κ. Μελά Γεράσιµου και σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του
Π.∆. 94/2019 κατατάσσεται τακτικός εκπρόσωπος ο κ. Γληγόρης Κων/νος του Γεωργίου.
Εισηγούµαι
να πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων κ.κ. Γαζή Νικόλαου, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα
Σεβαστής και Λάζαρη Απόστολου, προκειµένου να εκλεγεί ο αναπληρωµατικός εκπρόσωπος του ∆ήµου
Λευκάδας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου.»
Ακολούθησε κλήρωση µεταξύ των ισοψηφησάντων ∆.Σ. από την δηµοτική παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ»,
κ.κ. Γαζή Νικόλαου, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστής και Λάζαρη Απόστολου,
Κληρώθηκε η ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
Μετά τα ανωτέρω
Κατατάσσεται τακτικός εκπρόσωπος από την δηµοτική παράταξη «∆ΙΑΥΛΟΣ» στην Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.∆. Ιονίων Νήσων για το υπόλοιπο της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος του Γεωργίου
και εκλέγεται ως αναπληρωµατικό µέλος, η ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 119/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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