ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 51
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 4134/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Ευστάθιος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Λώλη Γεωργία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 3 «Οργάνωση και Λειτουργία» του Κανονισµού
Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας ως προς την σύσταση της επιτροπής
διαχείρισης και λειτουργίας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
•

Το άρθρο 75 παρ.I.ε στοιχείο 3 και την παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.3463/06

•

το άρθρο 2 του Ν.4071/2012

•

Την αρ. 120 / 2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε η « Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο Λευκάδας»

•

Την αρ. 303 / 2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίθηκε ο «κανονισµός λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στο ∆ήµο Λευκάδας»

•

την ανάγκη διεύρυνσης της 5µελούς επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας, όπως
αποφασίστηκε στην από 18/2/2015 συνεδρίαση της επιτροπής ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας
του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

εισηγούµαι την τροποποίηση του άρθρου 3 του κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ως προς την επιτροπή διαχείρισης στην οποία θα εκπροσωπούνται αναλογικά µε
τη δύναµή τους, οι δηµοτικές παρατάξεις και θα συµµετέχει επιπλέον και θα προεδρεύει ο
δήµαρχος ή ο οριζόµενος αντιδήµαρχος
Μέλη επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας
θα είναι
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος,
ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) δυο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, µη αποκλειοµένων του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του
Αντιδηµάρχου ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη
θέση του.
γ) ένα (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας
δ) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις της µειοψηφίας.
ε) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός Λειτουργός
του ∆ήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες
προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας να συµµετέχουν
στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της
πλειοψηφίας ή γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 3 «Οργάνωση και Λειτουργία» του κανονισµού λειτουργίας
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την τροποποίηση του άρθρου 3 του κανονισµού λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ως προς την επιτροπή διαχείρισης στην οποία θα εκπροσωπούνται αναλογικά µε
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τη δύναµή τους, οι δηµοτικές παρατάξεις και θα συµµετέχει επιπλέον και θα προεδρεύει ο
δήµαρχος ή ο οριζόµενος αντιδήµαρχος
Μέλη επιτροπής διαχείρισης και λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας
θα είναι
α) Ο ∆ήµαρχος ή ο Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που ορίζει ο ∆ήµαρχος,
ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
β) δυο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από την παράταξη της πλειοψηφίας, µη αποκλειοµένων του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Αντιδηµάρχων, εκτός της περίπτωσης του
Αντιδηµάρχου ή του εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου που τυχόν έχει ορίσει ο ∆ήµαρχος στη
θέση του.
γ) ένα (1) ∆ηµοτικός Σύµβουλος από την παράταξη της µείζονος µειοψηφίας
δ) ∆ύο (2) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από τις υπόλοιπες παρατάξεις της µειοψηφίας.
ε) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου ή Κοινωνικός Λειτουργός
του ∆ήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι προτείνονται, αντίστοιχα, από τις δηµοτικές παρατάξεις από τις οποίες
προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων της µειοψηφίας να συµµετέχουν
στην Επιτροπή, στη θέση τους ορίζονται Σύµβουλοι που προτείνονται από την παράταξη της
πλειοψηφίας ή γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 3 «Οργάνωση και Λειτουργία» του κανονισµού λειτουργίας
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.51/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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