ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 333/2019
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 2 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 20 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. ορισµού δύο δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι θα συµµετέχουν στη
σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, προκειµένου για πειθαρχικές υποθέσεις δηµοτικών
υπαλλήλων για τις οποίες επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 11 του ν.
4018/2011.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

1

Η Πρ/νη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, κα Νίκη Στραγαλινού, έθεσε υπόψη των
µελών του Συµβουλίου τα εξής:
«Με την υπ. αριθµ. 18294/11.9.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του
Α
∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΄/7.6.10) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Έχοντας υπόψη τις δ/ξεις:
1. του άρθρου 122 του ν. 3584/07 σχετικά µε τις αρµοδιότητες πειθαρχικών προϊσταµένων των δηµοτικών
υπαλλήλων και αυτές του άρθρου 123 του ν. 3584/07 σχετικά µε τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα.
2. Τις δ/ξεις της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) οι οποίες αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις της
παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 4018/11, σύµφωνα µε τις οποίες «όπου στις δ/ξεις του ν.3584/07 αναφέρεται η
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο ∆ήµαρχος. Όταν
επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί
σύµβουλοι της µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την λήψη σχετικής απόφασης του ∆.Σ. µε την οποία θα πρέπει να οριστούν δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι
από την µειοψηφία καθώς επίσης και οι αναπληρωτές αυτών οι οποίοι θα συµµετέχουν στη σύνθεση της
Εκτελεστικής Επιτροπής προκειµένου για πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων για τις οποίες επιλαµβάνεται η
Εκτελεστική Επιτροπή.»
Στη συνέχεια προτάθηκαν τα εξής µέλη:
Ο κ. Θεόδωρος Σολδάτος, πρότεινε ως τακτικό µέλος την κα Μαρία Μαργέλη, µε αναπληρώτρια την κα Ειρήνη
Βλάχου.
Ο κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, πρότεινε ως τακτικό µέλος τον κ. Αθανάσιο Περδικάρη, µε αναπληρωτή του τον κ.
Ευάγγελο Χαλικιά.
Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία µεταξύ των παρόντων µελών του ∆.Σ., ως εξής:
Υπέρ των δύο (2) ανωτέρω προτάσεων ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών δήλωσαν επτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή,
Μελάς Γεράσιµος, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ορίζει τους δηµοτικούς συµβούλους, κα Μαρία Μαργέλη, τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κα Ειρήνη
Βλάχου και τον κ. Αθανάσιο Περδικάρη, τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Ευάγγελο Χαλικιά, οι οποίοι θα
συµµετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειµένου για πειθαρχικές υποθέσεις υπαλλήλων για τις
οποίες επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 333/19.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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