ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/20 Συνεδρίασης (δια περιφοράς)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 31/2020
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. 4600/19-32020 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 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7

«δια περιφοράς» Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό
Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

1

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 παρακάτω εισήγηση, που αφορά στην αντικατάσταση
αναπληρωµατικού µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας», η οποία
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 σύµφωνα µε τις οποίες τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του
νοµικού προσώπου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση δηµοτικού
συµβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2.Τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4623/19 «Ρυθµίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσµων τους» όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 177 του Ν.
4635/19 «Ρύθµιση θεµάτων Ο.Τ.Α.».
3. Την υπ΄αριθ. εγκ.102/63900/13-09-2019 ΥΠ. ΕΣ. περί συγκρότησης των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών
προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
4.Τις υπ΄αριθ. 358/2019 & 16/2020 αποφάσεις ∆ηµοτ. Συµβουλίου περί ορισµού µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας».
5. Την υπ΄αριθ. 238698/06-11-2019 (Α∆Α: ΩΠΕΜΟΡ1Φ-ΒΘΛ) απόφαση Αποκ. ∆/σης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας &
Ιονίου.
6. Το υπ΄αριθ. 232/4-3-2020 έγγραφο του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» µε το οποίο
γνωστοποιήθηκε στο ∆ήµο µας, η από 24-01-2020 αίτηση παραίτησης από αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. της κας Σταυρούλας Σταύρακα ( δηµότισσα).
Εισηγούµαι
Τον ορισµό της Στραγαλινού Αναστασίας ως δηµότισσα αναπληρωµατικό µέλος στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» σε αντικατάσταση του αναπληρωµατικού
µέλους(δηµότισσα) κας Σταυρούλας Σταύρακα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ άριθ. 358/19 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθ. 16/2020 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου.»
Από τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:
Υπέρ της εισηγήσεως, ψήφισαν είκοσι έξι (26) ∆.Σ.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισµό της Στραγαλινού Αναστασίας ως δηµότισσα αναπληρωµατικό µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Ν.Π.∆.∆. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» σε αντικατάσταση του αναπληρωµατικού µέλους(δηµότισσα)
κας Σταυρούλας Σταύρακα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ άριθ. 358/19 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ΄αριθ. 16/2020 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 31/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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