ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 337/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19067/20-9-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, 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.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βεροιώτης Αλέξανδρος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
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
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
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
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Κατωπόδη Νίκη
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.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 6 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για ορισµό µελών στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής &
Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας (∆ΕΠΟΚΑΛ).
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα εξής:
«Έχει συσταθεί µε την αρ. 56/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και διοικείται από 7µελές
∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται:
α) Από τον ∆ήµαρχο ή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο που ορίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως Πρόεδρο.
β) Τρεις (3) δηµοτικούς συµβούλους, από τους οποίους ένας (1) από την µειοψηφία.
γ) Έναν (1) δηµότη µε γνώση του αντικειµένου
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηρίου Λευκάδας.
Όλα τα παραπάνω µέλη ορίζονται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά τον ορισµό των µελών το ∆ηµ. Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη αυτά, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Έτσι από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα εκλεγούν 5 µέλη εκ των οποίων 3 δηµοτικοί Σύµβουλοι και 1
δηµότης µε ισάριθµους αναπληρωτές.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019: « 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 (3/5) των µελών, συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, µε τους αναπληρωτές
τους, υποδεικνύονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέµπτα (2/5) από τις λοιπές
παρατάξεις.».
Η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 υπολογίζεται επί του αριθµητικού συνόλου των µελών του συµβουλίου και
ανεξάρτητα από τις ιδιότητες µε τις οποίες συµµετέχουν (αιρετοί, δηµότες κλπ.) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
εγκ. 102/63900/13-09-2019 ΥΠ.ΕΣ. « συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων
των ΟΤΑ α΄ & β’ βαθµού». Επίσης για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δύνανται να
υποδειχθούν µέλη (τακτικά & αναπληρωτές ) και από άλλες παρατάξεις , εφόσον η διάταξη δεν θέτει
περιορισµούς. Μέλη ex officio καθώς & εκπρόσωποι φορέων και εργαζοµένων δεν µπορούν να
αποτελούν µέρος της υπόδειξης του ∆ηµάρχου.
Επίσης σύµφωνα µε την εγκ. 102/63900/13.09.2019 ΥΠ. ΕΣ. «σε περίπτωση που κατά τον υπολογισµό της
ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθµός, το αποτέλεσµα στρογγυλοποιείται στην
αµέσως ακέραιη µονάδα, πάντοτε µε γνώµονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του
ν. 4623/19 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των µελών προέρχεται από τον συνδυασµό µε τον οποίο
εξελέγη ο ∆ηµαρχος ή ο Περιφερειάρχης». Επί παραδείγµατι, εάν τα οριζόµενα µέλη είναι δύο η ποσοστιαία
αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούµενη στην αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα, δίνει άθροισµα
δύο (2).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω 7Χ3/5=4,2 δηλ.5 µέλη υποδεικνύονται από τον ∆ήµαρχο µε ισάριθµα
αναπληρωµατικά µέλη και από αυτά το 1/3 τουλάχιστον πρέπει να είναι γυναίκες σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου
6 παρ. 1 περ β του Ν. 2839/2000 σχετικά µε «Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Ισότητας όπως
συµπληρώθηκαν από τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4604/19 « Στις περιπτώσεις διορισµού ή
υποδείξεως από το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τους Ο.Τ.Α., µελών διοικητικών συµβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., ο αριθµός των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων κάθε φύλου
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).
Από το σύνολο των 7 µελών τα 2 µέλη είναι εκπρόσωποι εργαζοµένων & Επιµελητηρίου αντίστοιχα.
7-2-5=0 ∆ηλαδή οι λοιπές παρατάξεις δεν µπορούν να υποδείξουν τα 2/5.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια υπέδειξε τα εξής µέλη από το ∆.Σ.:
1. Ρόκκο Στυλιανό, µε αναπληρωτή του τον Βικέντιο Νικόλαο.
2. Γληγόρη Χρήστο, µε αναπληρωτή του τον Τυπάλδο Νικόλαο.
3. Κατωπόδη Νίκη µε αναπληρωτή της τον Λύγδα Ιωάννη
4. Σαρανταένα Ιωάννη µε αναπληρωτή του την Βλάχου Ειρήνη.
Από δηµότες προτείνει την κα Φραγκούλη Ευαγγελία µε αναπληρώτριά της την κα Θεοχάρη Ευτυχία.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του κ. ∆ηµάρχου για τα µέλη του
Ν.Π.∆.∆.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία µεταξύ των παρόντων µελών του ∆.Σ., ως εξής:
Υπέρ της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου, ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν έξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Μελάς
Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε µετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του ∆ηµάρχου επικυρώνεται.
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Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος υπέδειξε για την θέση του Προέδρου τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ρόκκο
Στυλιανό και πρότεινε για την θέση του Αντιπροέδρου τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Σαρανταένα Ιωάννη.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτ. Συµβουλίου κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επικυρώσει µε ψηφοφορία τον
υποδεικνυόµενο από αυτόν Πρόεδρο κ. Ρόκκο Στυλιανό και επίσης να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του
Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία ως εξής:
Υπέρ της υπόδειξης για τον Πρόεδρο και της πρότασης του κ. ∆ηµάρχου για Αντιπρόεδρο, ψήφισαν είκοσι τέσσερις
(24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν έξι (6) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Μελάς
Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Λευκό ψήφισε ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου ανακοίνωσε µετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του ∆ηµάρχου
επικυρώνεται και τη θέση του Προέδρου καταλαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Στυλιανός Ρόκκος ο οποίος
συγκέντρωσε και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου..
Για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σαρανταένας Ιωάννης, ο οποίος συγκέντρωσε
και την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατόπιν των ανωτέρω και µετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
όλα τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισµό των µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής,
Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας (∆ΕΠΟΚΑΛ), ως ακολούθως:
1. Ρόκκος Στυλιανός, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Βικέντιο Νικόλαο.
2. Γληγόρης Χρήστος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Τυπάλδο Νικόλαο.
3. Κατωπόδη Νίκη ∆ηµοτική Σύµβουλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Λύγδα Ιωάννη
4. Σαρανταένας Ιωάννης ∆ηµοτικός Σύµβουλος, µε αναπληρωµατικό µέλος την Βλάχου Ειρήνη.
5. Φραγκούλη Ευαγγελία δηµότισσα, µε αναπληρώτριά της την κα Θεοχάρη Ευτυχία, δηµότισσα.
6. Αθανασίου Ιωάννης, εκπρόσωπος εργαζοµένων, µε αναπληρωµατικό µέλος την Αγγέλου Όλγα.
7. Εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου µε τον αναπληρωτή του.
Β. Ορίζεται Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο κ. Ρόκκος Στυλιανός.
Γ. Εκλέγεται Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο κ. Σαρανταένας Ιωάννης.
∆. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Η θητεία ακολουθεί την
Συµβουλίου.

δηµοτική περίοδο και λήγει µε την λήξη αυτής και την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 337/19.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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