ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 415
Στη Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00 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. 21688/20-10-16 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Φίλιππας Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Βλάχος Ευστάθιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Κούρτης Φίλιππος
5. Καββαδάς Αθανάσιος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
6. Σέρβος Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Σκληρός Φίλιππος
8. Βλάχος Κων/νος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Γαζής Πάνος
12.
13.
Ο ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την έναρξη της Η.∆. και επέστρεψε πριν
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
18. Καρφάκη Μαριάννα
18.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας,
19. Κατωπόδη Ευανθία
19. Αραβανής Βασίλειος και Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20. αποχώρησαν πριν την ψήφιση του 3ου θέµατος
20. Γρηγόρη Ασπασία
21. Βικέντιος Νικόλαος
21. της Η.∆.
22. Σκληρός Παναγιώτης
22.
Οι ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης και Βικέντιος
23. Αραβανής Βασίλειος
23. Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
24. Καββαδάς Θωµάς
24. 4ου θέµατος της Η.∆.
25. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
26. Γληγόρης Κων/νος
26. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης
28.
28. στα θέµατα 6,7,8,9 και 10 της Η.∆. Επέστρεψε
29.
29. πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
30.
30. Αποχώρησε και πάλι πριν την συζήτηση του 21ου
31.
31. θέµατος της Η.∆.
32.
32.
Η ∆.Σ. κα Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν
33.
33. την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο
ΘΕΜΑ 29 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης µετακινήσεων ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχου και ∆ηµοτικού Συµβούλου εκτός έδρας,
για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆Σ
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Προεδρεύει ο πλειοψηφών δηµοτικός σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού κ. Χρήστος
Κατηφόρης, λόγω απουσίας της Αντιπροέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, ο οποίος είπε τα
εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι,
οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται εκτός της έδρας του
∆ήµου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το
συµβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
Α. Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, µετακινήθηκε στην Αθήνα για συναντήσεις µε
αρµοδίους στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
στο ΤΑΙΠΕ∆ για την διευθέτηση θεµάτων του ∆ήµου.
Αναλυτικότερα στις 13/10/2016 µετέβη στο Υπ. Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για
συναντήσεις µε τον κ. Καπετάνιο, Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και µε τον κ.
Μπαλάφα, Υφυπουργό Υπ. Εσωτερικών. Επίσης µετέβη στο Υπουργείο Οικονοµικών όπου είχε
συνάντηση µε την κ. Τρυφωνοπούλου, Σύµβουλο του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Περιουσίας .
Στις 14/10/2016 είχε συναντήσεις µε τον κ. Τρ. Αλεξιάδη, αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών καθώς
επίσης και µε το Πρόεδρο του Ελληνορωσικού Συνδέσµου.
Στις 15/10/2016 είχε συνάντηση ώρα 19:00 µε τον κ. Στ. Πιτσιόρλα, Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ .
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 12-10-2016 και επιστροφής: 16-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 13-10-2016 και λήξης: 16-10-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
Οι ηµεροµηνίες των ανωτέρω συναντήσεων δεν ήταν προκαθορισµένες, και ορίστηκαν µετά την
τελευταία τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Οκτώβρη
2016.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, µετακινήθηκε στην Αθήνα για να συµµετάσχει µαζί µε τον
∆ήµαρχο στις ανωτέρω συναντήσεις για τα θέµατα του ∆ήµου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 12-10-2016 και επιστροφής: 16-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 13-10-2016 και λήξης: 16-10-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
Για τις ανωτέρω µετακινήσεις χρησιµοποίησαν το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για να εγκρίνει ή όχι τις ανωτέρω µετακινήσεις του
∆ηµάρχου και Αντιδηµάρχου Αθ. Περδικάρη και να κρίνει αν αυτές ήταν επιβεβληµένες και
κατεπείγουσες.
Εισηγούµαι την έγκριση των ανωτέρω µετακινήσεων του ∆ηµάρχου και του
Αθανάσιου Περδικάρη.

Αντιδηµάρχου κ.

Β. Ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής θα µετακινηθεί στην Αθήνα µαζί µε υπηρεσιακούς
παράγοντες ( κ. Γεωργία Γράψα του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών υπαλλήλου µε
παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο τουρισµού του Αυτοτ. Τµ. Τοπικής Οικον. Ανάπτυξης και κ. Φίλιππα
Ιωάννα, Ειδική Συνεργάτης του ∆ήµου µας για θέµατα πολιτισµού, τουρισµού και επικοινωνίας) στο
Ζάππειο Μέγαρο στις 11 Νοεµβρίου 2016 προκειµένου να συµµετέχει στο 1ο φόρουµ των ΕλληνοΚινεζικών πόλεων µετά την από 12/10/2016 πρόσκληση της Πρεσβείας της Λ.∆. της Κίνας.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 10-11-2016 και επιστροφής: 11-11-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 11-11-2016 και λήξης: 11-11-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
Για την ανωτέρω µετακίνηση θα χρησιµοποιήσει το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Επίσης ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής καθώς και ο Αντιδήµαρχος κ. Περδικάρης
Αθανάσιος, θα µετακινηθούν στην Αθήνα, µετά από την 18/10/2016 πρόσκληση της Ρωσικής
Πρεσβείας προκειµένου να συµµετέχουν στο Ρωσο-Ελληνικό Φόρουµ για την διαπεριφερειακή και
διαδηµοτική συνεργασία στον ανθρωπιστικό τοµέα.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 25-10-2016 και επιστροφής: 27-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 26-10-2016 και λήξης: 27-10-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: ∆ύο (2).
Για την ανωτέρω µετακίνηση θα χρησιµοποιήσουν το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
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Εισηγούµαι την έγκριση των ανωτέρω µετακινήσεων του ∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου
κ. Αθανάσιου Περδικάρη.
Οι ανωτέρω δαπάνες µετακίνησης θα βαρύνουν τον ΚΑΕ:00-6421.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής συµπλήρωσε, ότι κατά την µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στην Αθήνα, για
θέµατα πολιτισµού, τουρισµού και επικοινωνίας στο Ζάππειο Μέγαρο στις 11 Νοεµβρίου 2016, θα
µεταβεί και ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, λόγω αρµοδιότητας, και προτείνει την έγκριση και
αυτής της µετακίνησης.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Α. Την έγκριση των µετακινήσεων του ∆ηµάρχου και του Αντιδηµάρχου κ. Αθανάσιου Περδικάρη οι
οποίες κρίνονται επιβεβληµένες και κατεπείγουσες και συγκεκριµένα:
-Την µετακίνηση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή στην Αθήνα για συναντήσεις µε αρµοδίους
στο Υπουργείο Οικονοµικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και στο
ΤΑΙΠΕ∆ για την διευθέτηση θεµάτων του ∆ήµου.
Αναλυτικότερα στις 13/10/2016 µετέβη στο Υπ. Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για
συναντήσεις µε τον κ. Καπετάνιο, Γενικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και µε τον κ.
Μπαλάφα, Υφυπουργό Υπ. Εσωτερικών. Επίσης µετέβη στο Υπουργείο Οικονοµικών όπου είχε
συνάντηση µε την κ. Τρυφωνοπούλου, Σύµβουλο του Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Περιουσίας .
Στις 14/10/2016 είχε συναντήσεις µε τον κ. Τρ. Αλεξιάδη, αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών καθώς
επίσης και µε το Πρόεδρο του Ελληνορωσικού Συνδέσµου.
Στις 15/10/2016 είχε συνάντηση ώρα 19:00 µε τον κ. Στ. Πιτσιόρλα, Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ .
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 12-10-2016 και επιστροφής: 16-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 13-10-2016 και λήξης: 16-10-2016.
Οι ηµεροµηνίες των ανωτέρω συναντήσεων δεν ήταν προκαθορισµένες, και ορίστηκαν µετά την
τελευταία τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στις 3 Οκτώβρη
2016.
-Την µετακίνηση του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασίου Περδικάρη, στην Αθήνα για να συµµετάσχει µαζί µε τον
∆ήµαρχο στις ανωτέρω συναντήσεις για τα θέµατα του ∆ήµου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 12-10-2016 και επιστροφής: 16-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 13-10-2016 και λήξης: 16-10-2016.
Για τις ανωτέρω µετακινήσεις χρησιµοποίησαν το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Β. Την έγκριση των µετακινήσεων του ∆ηµάρχου και του Αντιδήµαρχου κ. Αθανάσιου Περδικάρη και
συγκεκριµένα:
-Την µετακίνηση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή και του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασίου
Περδικάρη, στην Αθήνα µαζί µε υπηρεσιακούς παράγοντες ( κ. Γεωργία Γράψα του κλάδου ΠΕ
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών υπαλλήλου µε παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο τουρισµού του
Αυτοτ. Τµ. Τοπικής Οικον. Ανάπτυξης και κ. Φίλιππα Ιωάννα, Ειδική Συνεργάτης του ∆ήµου µας για
θέµατα πολιτισµού, τουρισµού και επικοινωνίας) στο Ζάππειο Μέγαρο στις 11 Νοεµβρίου 2016
προκειµένου να συµµετέχει στο 1ο φόρουµ των Ελληνο-Κινεζικών πόλεων µετά την από 12/10/2016
πρόσκληση της Πρεσβείας της Λ.∆. της Κίνας.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 10-11-2016 και επιστροφής: 11-11-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 11-11-2016 και λήξης: 11-11-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
- Την µετακίνηση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή και του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασίου
Περδικάρη, στην Αθήνα, µετά από την 18/10/2016 πρόσκληση της Ρωσικής Πρεσβείας προκειµένου
να συµµετέχουν στο Ρωσο-Ελληνικό Φόρουµ για την διαπεριφερειακή και διαδηµοτική συνεργασία στον
ανθρωπιστικό τοµέα.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 25-10-2016 και επιστροφής: 27-10-2016.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 26-10-2016 και λήξης: 27-10-2016.
Hµέρες διανυκτέρευσης: ∆ύο (2).
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Για τις ανωτέρω µετακινήσεις θα χρησιµοποιήσουν το υπ΄ αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Οι ανωτέρω δαπάνες µετακίνησης θα βαρύνουν τον ΚΑΕ:00-6421.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 415/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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