ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 14/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:
3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16-1-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 3036/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
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Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Αργυρός Νικόλαος
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Σαρανταένας Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχου Ειρήνη

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

Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ο

Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ης

ΘΕΜΑ 14 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση του πίνακα δικαιούχων ∆ηµοτικών Συµβούλων που δικαιούνται αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Λευκάδας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 33 του
Ν. 4483/17.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆.Σ.
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O Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του
Συµβουλίου τα εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψη:
- Τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-07-2017)σύµφωνα µε τις οποίες, τα µέλη
του δηµοτικού συµβουλίου, πλην αυτών που λαµβάνουν αντιµισθία, δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους
στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και µέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το µήνα, εφόσον η κατοικία τους
απέχει παραπάνω από 10 χλµ. από τη δηµοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του ∆ήµου.
- Την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018) το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει
τους δικαιούχους αποζηµίωσης για την συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του.
- Τις δ/ξεις της παρ. 10 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 σύµφωνα µε τις οποίες τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου
ως προς την αποζηµίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι και οι πρόεδροι των
δηµοτικών συµβουλίων ως προς την αντιµισθία τους, έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση
αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται µε σχετική αίτηση του
αιρετού προς την οικονοµική προσθήκη αστον υπηρεσία του οικείου δήµου.
- Την υπ΄αριθ. 416/2019 (Α∆Α: 9ΠΩΞΩΛΙ-ΡΒΦ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ορίστηκαν οι
δικαιούχοι δηµοτικοί σύµβουλοι αποζηµίωσης λόγω συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ. από 1-9-2019
βάσει των βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 και της χιλιοµετρικής απόστασης του
οικισµού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του ∆ήµου.
- Την υπ΄αριθ. 459/2019 (Α∆Α: ΩΤ5ΕΩΛΙ-ΩΥΩ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συµπλήρωσης της αριθ.
416/2019 απόφασής του µε την οποία συµπληρώθηκε ο πίνακας των δικαιούχων µε τον ∆Σ κ. Γληγόρη Χρήστο του
Χρυσοστόµου.
- Την υπ΄αριθ. 164/2020 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία προστέθηκε στον πίνακα δικαιούχων δηµ. συµβούλων ο ∆.Σ.
κ. Κονιδάρης Κων/νος του Επαµεινώνδα.
- Την υπ΄αριθ. 25404/2020 (Ορθή Επανάληψη στις 5-1-2021) απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού ΑντιδηµάρχωνΑναπλήρωση ∆ηµάρχου – ορισµού & ανάθεσης αρµοδιοτήτων Εντεταλµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων για την
εποπτεία και τον συντονισµό δράσεων του ∆ήµου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2021, σύµφωνα µε την οποία
οι ∆.Σ. κ.κ. Αργυρός Νικόλαος, Αναστάσιος Γαζής και Σολδάτος Γεώργιος ορίστηκαν Αντιδήµαρχοι µε αντιµισθία
ενώ ο ∆.Σ. κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης ορίστηκε Αντιδήµαρχος χωρίς αντιµισθία.
- Την υπ΄αριθ. 1518/13-01-2021 βεβαίωση µονίµου κατοικίας του δηµοτικού συµβούλου κ. Ζουριδάκη Ευτύχιου του
Εµµανουήλ (Αντιδηµάρχου χωρίς αντιµισθία) και το υπ΄ αρ. 776610/11-01-2021 εγγρ. Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών περί χιλιοµετρικής απόστασης Λευκάδας-Νυδριού.
εισηγούµαστε:
Την τροποποίηση του πίνακα δικαιούχων ∆ηµοτικών Συµβούλων που δικαιούνται αποζηµίωση για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Λευκάδας, ως ακολούθως:
∆ικαιούχοι ∆ηµοτ. Σύµβουλοι
1. ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
4. ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α
7. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
8. ΜΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την τροποποίηση του πίνακα δικαιούχων ∆ηµοτικών Συµβούλων που δικαιούνται αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Λευκάδας, ως ακολούθως:
∆ικαιούχοι ∆ηµοτ. Σύµβουλοι
1. ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΒΕΡΟΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
4. ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α
7. ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
8. ΜΕΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
9. ΣΚΛΗΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 14/2021.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

2

