ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 264/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 13567/5-7-2019 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 (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γιαννιώτης Οδυσσέας
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Βικέντιος Νικόλαος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Σκληρός Παναγιώτης
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Αραβανής Βασίλειος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
Σκληρός Φίλιππος
16
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
16
Καββαδάς Θωµάς
17
Γληγόρης Κων/νος
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
23
23
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεπτά (17) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 1 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 14, 15 και 13.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 35 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆.Σ

1

Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούµενος το θέµα, 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 Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής µετακινήθηκε στην Αθήνα στις 23-06-2019 προκειµένου να
παρευρεθεί σε συναντήσεις: α) στις 24/06/2019 µε τον Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Εσωτερικών κ. Κων. Πουλάκη και µε
τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής κ. Κων/νο Σπληλιωτόπουλο του Υπ. Οικονοµικών και β) στις
25/06/2019 µε τον Γεν. Γραµµατέα Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων κ. Ευάγγ. Καπετάνιο, για θέµατα του ∆ήµου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 23-06-2019 και επιστροφής: 25-06-2019.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 24-06-2019 και λήξης εργασιών 25-06-2019.
Ηµέρες εκτός έδρας: Τρεις (3)
Hµέρες διανυκτέρευσης: ∆ύο (2).
Για την µετακίνησή του χρησιµοποίησε το υπ΄ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4433 όχηµα του ∆ήµου.
Οι ανωτέρω συναντήσεις προγραµµατίστηκαν µετά την τελευταία τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που πραγµατοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2019.
Η παραπάνω µετακίνηση του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή ήταν κατεπείγουσα και έγινε για
εκτέλεση υπηρεσίας και υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την θεσµική του ιδιότητα.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για να εγκρίνει ή όχι την παραπάνω µετακίνηση και να κρίνει αν
αυτή ήταν επιβεβληµένη και κατεπείγουσα.
Εισηγούµαι
την έγκριση ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας
της ανωτέρω πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης του
Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή στην Αθήνα στις 23/06/2019.
Β.1. Ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής θα µετακινηθεί στην Αθήνα στις 15/07/2019 προκειµένου να
παρευρεθεί στις 16/07/2019 σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε αρµοδίους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για θέµατα του ∆ήµου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 15-07-2019 και επιστροφής: 16-07-2019.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 16-07-2019 και λήξης εργασιών: 16-07-2019.
Ηµέρες εκτός έδρας: ∆ύο (2)
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
Για την µετακίνησή του προς Αθήνα στις 15/07/2019 θα χρησιµοποιήσει υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ
Λευκάδας και θα επιστρέψει στις 16/07/2019 µε το υπ΄αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό όχηµα.
Β.2. Ο εντεταλµένος σύµβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος θα µετακινηθεί στην Αθήνα στις 16/07/2019 προκειµένου να
παρευρεθεί την ίδια µέρα σε προγραµµατισµένη συνάντηση µαζί µε τον Αντιδήµαρχο κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο, µε
αρµοδίους του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για θέµατα του ∆ήµου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 16-07-2019 και επιστροφής: 16-07-2019.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 16-07-2019 και λήξης εργασιών: 16-07-2019.
Ηµέρες εκτός έδρας: Μία (1)
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μηδέν (0).
Για την µετακίνησή του θα χρησιµοποιήσει το υπ΄ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό όχηµα του ∆ήµου.
Εισηγούµαι
την έγκριση των ανωτέρω µετακινήσεων του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, στις 15/07/2019 και του
Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Ευστάθιου Βλάχου, στις 16-07-2019 στην Αθήνα.
Οι δαπάνες των ανωτέρω µετακινήσεων θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:
Α. Εγκρίνει ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας την ανωτέρω πραγµατοποιηθείσα µετακίνησης του Αντιδηµάρχου
κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή στην Αθήνα στις 23/06/2019.
Β. Εγκρίνει τις ανωτέρω µετακινήσεις του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, στις 15/07/2019 και του
Εντεταλµένου Συµβούλου κ. Ευστάθιου Βλάχου, στις 16-07-2019 στην Αθήνα.
Οι δαπάνες των ανωτέρω µετακινήσεων θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 264/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

