ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 43ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 339/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µηνός Νοεµβρίου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22548/8-11-19 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Ο.Ε. τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.1.δ. του Ν.4623/2019 ο δήµαρχος, οι αντιδήµαρχοι και οι
δηµοτικοί σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται εκτός της έδρας του ∆ήµου, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να µετακινηθεί ο ∆ήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή µέλος του
δηµοτικού συµβουλίου χωρίς προηγούµενη απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές η
Επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι.
Α) Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός µετακινήθηκε στην Κέρκυρα στις 07-11-2019 προκειµένου να
παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ προκειµένου να
παρευρεθεί σε Τεχνική συνάντηση την Πέµπτη 07-11-2019, ώρα 10:00 π.µ.
Ηµεροµηνία αναχώρησης:07-11-2019 και επιστροφής: 07-11-2019
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 07-11-2019 και λήξης εργασιών: 07-11-2019
Ηµέρες εκτός έδρας: Μία (1)
Για την µετακίνηση του προς την Κέρκυρα χρησιµοποίησε το υπ' αριθµ. κυκλ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό
αυτοκίνητο.
Για την συνάντηση αυτή, η υπηρεσία µας ενηµερώθηκε την 1η/11/2019, µετά την συνεδρίαση της
τελευταίας Ο.Ε. που έγινε στις 29/10/2019, για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Θα πρέπει λοιπόν, η Ο.Ε. να αποφασίσει στην παρούσα τακτική συνεδρίασή της, αν η ανωτέρω
µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου ήταν επιβεβληµένη ή όχι, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.1.δ. του
Ν.4623/2019,
Εισηγούµαι
Την έγκριση ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας της ανωτέρω µετακίνησης του ∆ηµάρχου κ. Χαράλαµπου
Καλού, που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 07-11-2019.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
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Β) Επίσης προτείνω στην παρούσα τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε., να ληφθεί απόφαση και για την µετακίνηση
του κ. ∆ηµάρχου και των µελών του ∆ήµου µας, κ.κ. Βικέντιου Νικολάου, Λιβιτσάνου Ιωάννη, Γληγόρη
Παναγιώτη, Σολδάτου Θεόδωρου, ∆ρακονταειδή Κων/νου, Μελά Γεράσιµου και Βερροιώτη Ευάγγελου, στη
Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ Ιονίων Νήσων, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή στις 10 Νοεµβρίου 2019
στην Κέρκυρα.
Ηµεροµηνία αναχώρησης:10-11-2019 και επιστροφής: 10-11-2019
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 10-11-2019 και λήξης εργασιών: 10-11-2019
Ηµέρες εκτός έδρας: Μία (1)
Ο κ. ∆ήµαρχος και τα µέλη της ΠΕ∆ Ι.Ν. µετακινήθηκαν στην Κέρκυρα στις 10/11/19 για την Γενική
Συνέλευση της ΠΕ∆, ως εξής:
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλός Χαράλαµπος, ο κ. Βικέντιος Νικόλαος και ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, µε το Ι.Χ. αυτοκίνητο
του κ. Λιβιτσάνου Ιωάννη, µε αρ. κυκλ. ΕΥΒ 6340
Ο κ. Γληγόρης Παναγιώτης και ο κ. Σολδάτος Θεόδωρος, µε το Ι.Χ. αυτοκίνητο του κ. Σολδάτου Θεόδωρου, µε
αρ. κυκλ. ΕΥΒ 3515.
Ο κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος µε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, µε αρ. κυκλ. ΕΥΒ 3055.
Ο κ. Μελάς Γεράσιµος, µε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του, µε αρ. κυκλ. ΕΥΒ 1224.
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, µε το Ι.Χ. αυτοκίνητο, µε αρ. κυκλ. ΕΥΑ 2714.
Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ ΙΝ στάλθηκε στον ∆ήµο µας στις 25/10/2019, πριν την
λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, για τον ορισµό των εκπροσώπων του ∆ήµου µας στη
γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ ΙΝ
Η απόφαση του ∆.Σ. µε αρ. 387/19, λήφθηκε στις 31-10-19 και στάλθηκε για έγκριση στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στις 5/11/2019.
Εκ των πραγµάτων δεν µπορούσε να ληφθεί απόφαση από την Ο.Ε. στην τακτική συνεδρίαση της
ης
29 /10/2019, και θα πρέπει να ληφθεί στην αµέσως επόµενη τακτική συνεδρίασή της, η οποία είναι η παρούσα,
αν η ανωτέρω µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου και των µελών της ΠΕ∆ ήταν επιβεβληµένη ή όχι, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.1.δ. του Ν.4623/2019.
Εισηγούµαι
Την έγκριση ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας της ανωτέρω µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου και των
εκπροσώπων του ∆ήµου µας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ Ι.Ν. που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις
10-11-2019.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
• Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας της ανωτέρω µετακίνησης του ∆ηµάρχου κ. Χαράλαµπου
Καλού, που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 07-11-2019.
Β. Την έγκριση ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας της ανωτέρω µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου και των
εκπροσώπων του ∆ήµου µας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕ∆ Ι.Ν. που πραγµατοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις
10-11-2019.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 339/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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