ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 145/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13395/6-8-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σαρανταένας Ιωάννης
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σολδάτος Γεώργιος
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Μαργέλη Μαρία
8
Λάζαρης Απόστολος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Γαζής Αναστάσιος
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Βλάχου Ειρήνη
11
12
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
12
13
Σέρβος Κωνσταντίνος
13
14
Περδικάρης Αθανάσιος
14
15
Γληγόρης Χρήστος
15
16
Γληγόρης Κωνσταντίνος
16
17
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
17
18
Βερροιώτης Ευάγγελος
18
19
Βεροιώτης Αλέξανδρος
19
20
Ζαβιτσάνος Πέτρος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Τυπάλδος Νικόλαος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Γιαννιώτης Παναγιώτης
24
25
Τσιρογιάννης Γεώργιος
25
26
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 στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 7,8, 9 και 11 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψήφιση του 2 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν
ου
την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης
Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λιβιτσάνος Ιωάννης και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 16 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 15 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 µε την οποία ορίζονται τα εξής:
«Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού
ή κοινοτικού συµβουλίου. Λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συµβουλίου. Τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού
συµβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.»
2. Τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 σύµφωνα µε τις οποίες:
“Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’134) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. 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. Πράξεις
ορισµού διοικητικών συµβουλίων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τον υπολογισµό που προβλέπουν οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου από τις δηµοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται
νόµιµες.
3. Την υπ’ αριθµ. 361/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την
επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
4. Το γεγονός ότι ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βερύκιος Σπυρίδων ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωµατικού
µέλους στο Συµβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. υπέβαλλε την παραίτησή του η οποία πήρε αριθµό πρωτοκόλλου στις
3/7/2020 ηµέρα Παρασκευή.
5. Την υπ΄αριθ. 10975/6-7-2020 απόφαση ∆ηµάρχου αποδοχής της παραίτησής του.
Με βάση τα παραπάνω σας εισηγούµαι:
Tην αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» κ. Βερύκιου Σπυρίδωνα, µε τον ∆.Σ. κ. Κονιδάρη
Κωνσταντίνο.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Tην αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» κ. Βερύκιου Σπυρίδωνα, µε τον ∆.Σ. κ.
Κονιδάρη Κωνσταντίνο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 145/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

2

