ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/20 Συνεδρίασης (δια περιφοράς)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 39/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και από ώρα 16:00 έως
20:00 ήρθε σε Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της δια περιφοράς, µετά την
ης
µαταίωση της 5 «κεκλεισµένων των θυρών» συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 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
∆ρακονταειδής 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 ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στη δια περιφοράς
συνεδρίαση.
∆ιαπιστώθηκε η εκ του νόµου απαιτούµενη συµµετοχή των 2/3 των ∆ηµοτικών 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 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7 «δια περιφοράς» Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας,
έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- 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 ∆ήµου µας, η συνεδρίαση του ∆.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 αρ. 1/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην έγκριση της
ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019, η οποία έχει ως
εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 1ης/2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 1/2020
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, µετά την αριθ. πρωτ:
3041/21-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Λύγδας Σπυρίδων (Πρόεδρος)
1.
Περδικάρης Αθανάσιος
2.
Γαζής Αναστάσιος
2.
3.
Βλάχου Ειρήνη
3.
4.
Τυπάλδος Νικόλαος
4.
5.
Γαζής Νικόλαος
5.
6.
Τσιρογιάννης Γεώργιος (αναπλ.)
6.
7.
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7.
8.
Ζουριδάκης Ευτύχιος
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου.
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης του κ. ∆ηµάρχου, αναπληρώνει το τακτικό µέλος
της ίδιας παράταξης, κ. Αργυρό Νικόλαο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ε.Π.Ζ. για σύνταξη έκθεσης πεπραγµένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Λύγδας Σπυρίδων, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
ακόλουθα:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 η ΕΠΖ συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων
στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 παρ.2 του κανονισµού λειτουργίας της ΕΠΖ ο οποίος ψηφίστηκε µε την αρ. 100/2011 απόφαση
∆.Σ. η έκθεση πεπραγµένων περιλαµβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των συνεδριάσεων, τη συµµετοχή των
µελών της, τα θέµατα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
πεπραγµένων είναι ο Πρόεδρος της ΕΠΖ. Στην εν λόγω έκθεση ενσωµατώνονται, ως παράρτηµα, και σχετικές παρατηρήσεις
που υποβάλουν τα µέλη της. Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ συντάσσει την έκθεση εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί
στα µέλη της προκειµένου αυτά να του υποβάλλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους εντός της πρώτης εβδοµάδας του
Φεβρουαρίου. Στην συνέχεια εντός της δεύτερης εβδοµάδας του Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείµενο της
ετήσιας έκθεσης στο ∆.Σ. & µεριµνά για την δηµοσίευσή της στην ιστοσελίδα του δήµου.
Α. Με την αρ. 92/2017 (Α∆Α: 6ΣΥΧΩΛΙ-Ψ6Λ) απόφαση ∆.Σ. είχαν εκλεγεί για το διάστηµα από 06.03.17 έως 31.08.2019 οι
παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ.
Τακτικά: Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, Αρβανίτης Σπυρίδων, Βλάχος Ευστάθιος, Περδικάρης Αθανάσιος, Πολίτης Σπυρίδων, Γαζή –
Παρασκευά Σωτηρία, Σκληρός Φίλιππος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Αναπληρωµατικά: Κατηφόρης Χρήστος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Βικέντιος Νικόλαος και Γαζής Πάνος.
Με την αριθµ. 3677/01.03.2017 (Α∆Α: 6ΞΟΗΩΛΙ-ΧΒ9) απόφαση ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή είχε οριστεί Πρόεδρος
της Ε.Π.Ζ. για το διάστηµα 01.03.2017 έως 31.08.2019 ο κ. Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος.
Με την αριθµ. 7/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ. είχε εκλεγεί Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ η κα Γαζή – Παρασκευά Σωτηρία για το
υπόλοιπο της θητείας και µέχρι 31.08.2019.
Με την υπ΄αριθ. 1/2018 (Α∆Α: ΩΦΦ5ΩΛΙ-ΧΛ1) απόφαση Ε.Π.Ζ. και µετά την υπ΄αριθ. 802/19-1-2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί
αποδοχής παραίτησης της ∆.Σ. κας Γαζή – Παρασκευά Σωτηρίας, ορίστηκε νέος Αντιπρόεδρος ο ∆.Σ. κ. Βικέντιος Νικόλαος για
το υπόλοιπο της θητείας και µέχρι 31.08.2019.
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Ο ∆Σ κ. Πάνος Γαζής παραιτήθηκε από το αξίωµα του ∆ηµοτικού Συµβούλου στις 02.11.2017 και έγινε αποδοχή της
παραίτησής του από τον ∆ήµαρχο κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή µε την υπ΄αριθ. 25028/02.11.2017 (Α∆Α:6Τ25ΩΛΙ-41Ω)απόφασή
του. Συνέπεια αυτού είναι ότι είχε εκπέσει και από το αξίωµα του αναπληρωµατικού µέλους Ε.Π.Ζ.
Β. Λαµβάνοντας υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 76 του Ν. 4555/18 & την υπ΄αριθ. 90/2019 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. µε αρ. πρωτ.
59849/21.08.2019 και µετά την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής 1-9-2019, ελήφθη η υπ΄ αρ. 328/2019 (Α∆Α:
Ψ9Ζ5ΩΛΙ-ΩΑΟ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία έχουν εκλεγεί για το διάστηµα από 08.09.2019 έως 06.11.2021
οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι ως τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Ε.Π.Ζ.
Τακτικά εκλεγµένα µέλη: ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΥΠΑΛ∆ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Αναπληρωµατικά εκλεγµένα µέλη: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΜΑΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η-ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ.
Με την υπ΄ αριθ. 17959/05.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Α∆Α: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) απόφαση ∆ηµάρχου κ. Χαράλαµπου Καλού,
ορίστηκε Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ο Αντιδήµαρχος ΛΥΓ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ και τακτικά µέλη ορίστηκαν µε την ίδια απόφαση οι
Αντιδήµαρχοι κ.κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ.
Με την υπ΄αριθ. 14/2019 (Α∆Α: 78ΜΓΩΛΙ-Β9Ρ) απόφαση Ε.Π.Ζ. εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ο ∆.Σ. ΓΑΖΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
Η Ε.Π.Ζ. κατά το έτος 2019 πραγµατοποίησε εφτά (7) συνεδριάσεις.
Ελήφθησαν συνολικά δεκαεφτά (17) αποφάσεις από τις οποίες πέντε (5) ελήφθησαν
10,11,13,14,16/2019 αποφ. Ε.Π.Ζ.) και οι υπόλοιπες δώδεκα (12) ελήφθησαν οµόφωνα.

κατά πλειοψηφία (οι αριθ.

Αναλυτικά ως προς την θεµατολογία οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν:
- µία (1) στη χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (αρ.7/2019 απόφαση),
- τέσσερις (4) αποφάσεις αφορούν στη χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου χρήσης µουσικής-µουσικών οργάνων σε διάφορες
∆.Ε.-Τ.Κ του ∆ήµου (αρ. 10,11,12,13/2019 αποφάσεις),
- µία (1) αφορά σε γνωµοδότηση για τον ορισµό θέσεων για την άσκηση υπαίθριων στάσιµων δραστηριοτήτων στο ∆ήµο για το
ετος 2019 (αρ. 9/2019 απόφαση),
- µία (1) αφορά σε γνωµοδότηση σχετικά µε ανάρτηση µελέτης επανέγκρισης Ρυµοτοµικού σχεδίου οικισµών ΛυγιάςΚαρυωτών(σπασµένη Βρύση) ∆. Λευκάδας σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµόδιων Υπουργείων ΥΠ.ΕΝ –ΥΠ. ΠΠΟΑ (αρ.
8/19 απόφαση)
- δύο (2) αφορούν σε γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση Ρ.Σ. Βασιλικής Πόντι ∆Ε Απολλωνίων στα Ο.Τ. 1. & Ο.Τ.
Α
2.(αρ.3/19 απόφαση) και στο Ο.Τ. 71 (αρ. 15/19 απόφαση )
- µία (1) αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της Ε.Π.Ζ. (αρ. 14/19 απόφαση)
- µία (1) αφορά την διατήρηση ή αποµάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων (αρ. 6/19 απόφαση)
- δύο (2) αφορούν σύµφωνη γνώµη σχετικά µε τον χαρακτηρισµό δρόµων ως κοινόχρηστοι δηµοτικοί , αγροτικοί (αρ.1,
4/2019 αποφάσεις),
- µία (1) αφορά σε γνωµοδότηση σχετικά µε είσοδο έξοδο οχηµάτων ή απότµηση πεζοδροµίου στην ΤΚ Καρυάς (αρ. 2/2019
απόφαση) καθώς και µία (1) σε γνωµοδότηση σχετικά µε έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων στην ΤΚ Νεοχωρίου ∆Ε
Ελλοµένου (αρ. 17/2019 απόφαση),
-µία (1) αφορά γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2019 λόγω των αυξηµένων
ακτοπλοϊκών δροµολογίων των ferry-boat στο λιµάνι της ∆.Κ. Νυδριού,
- µία (1) που αφορά σε γνωµοδότηση σχετικά µε διόρθωση προδήλου σφάλµατος αναφορικά µε γεωτεµάχια (αρ. 16/2019
απόφαση).»

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.
τις δ/ξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την σύνταξη της έκθεσης των πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και την αποστολή της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 1/2020.»

Από τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι έξι (26) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της αρ. 1/2020 ανωτέρω απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά στην ετήσια έκθεση πεπραγµένων της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 39/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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