ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 24357/24-12-20 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζαβιτσάνος Πέτρος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
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
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Τσιρογιάννης Γεώργιος
31
32
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά.
ου
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Τυπάλδος Νικόλαος, Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου
Ειρήνη, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν
ου
συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση ∆.Σ. για τον ορισµό δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους για συµµετοχή
τους στις επιτροπές: α) διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων και β) εκτίµησης
εκποιούµενων ακινήτων έτους 2021.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλµένος Σύµβουλος

1

O Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Νικόλαος Τυπάλδος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του
∆.Σ. τα εξής:
«Σε εφαρµογή των άρθρων 1, 7 και 9 του Π.∆. 270/81 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας θα πρέπει να
προχωρήσει στον ορισµό µελών (τακτικών αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει ετήσια θητεία και
αποτελείται από το ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε τους αναπληρωτές
τους. Η επιτροπή συνεδριάζει µε παρόντες τον Πρόεδρο και όλα τα µέλη της .
Επίσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του αρθρου 7 του Π.∆. 270/81 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/06 παρ.4,5 έως
8 συγκροτείται η επιτροπή εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων, µετά από καταµέτρηση και εκτίµηση αυτών,
αποτελούµενη από δύο µέλη του ∆.Σ. µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος της
Επιτροπής καθώς και ενός µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε τον αναπληρωτή του ο οποίος θα
οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.∆. 270/81 «Αι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού
∆ιατάγµατος ισχύουν αναλόγως και επί εκποιήσεως, αγοράς, εκµισθώσεως και µισθώσεως κινητών και ακινήτων
πραγµάτων, συνδέσµων κοινοτήτων, συνδέσµων δήµων και κοινοτήτων, δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και
νοµικών προσώπων δήµων και κοινοτήτων.»
Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών θα λήξει την 31.12.2021.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 «Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.
4623/2019 (Α’134) αντικαθίσταται, ως εξής:
« Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισµός
µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων τους,
κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι
λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά.
Επίσης σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου της παρ. 9 του άρθρου 229 του Ν. 4635/19 όπως αυτές τροποποιήθηκαν
µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19 « Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1
του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών του άρθρου 70,
Α
Α
70 ,164 και 164 του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε
επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και
σωµατείων».
Κατόπιν των ανωτέρω ε ι σ η γ ο ύ µ α ι στο ∆.Σ.
α) να προχωρήσει στον ορισµό δύο µελών του µε τους αναπληρωτές τους για κάθε επιτροπή,
β) στην Επιτροπή Εκτίµησης Εκποιούµενων Ακινήτων ο ορισµένος από τον ∆ήµαρχο δηµοτικός σύµβουλος, θα
είναι και ο Πρόεδρος αυτής, µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.
Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών λήγει την 31.12.2021.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει: α) στην επιτροπή διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των δήµων, τους
δηµοτικούς συµβούλους, κ.κ. Τυπάλδο Νικόλαο µε αναπληρωτή του τον Λυγδα Σπυρίδωνα και τον Γαζή Αναστάσιο
µε αναπληρωτή του τον Σκληρό Φίλιππο. Αναπληρωτής του κ. ∆ηµάρχου, Προέδρου της Επιτροπής, ορίζεται ο
δηµοτικός σύµβουλος κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης.
β) στην επιτροπή εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων, τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Λύγδα Σπυρίδωνα, ως πρόεδρο, µε
αναπληρωτή του τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Τυπάλδο Νικόλαο και τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σολδάτο Γεώργιο, µε
αναπληρωτή του τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σαρανταένα Ιωάννη.
Η θητεία των ανωτέρω επιτροπών λήγει την 31.12.2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 211/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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