ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 163/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
16378/21-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
Γληγόρης Παναγιώτης
26
27
Σέρβος Κωνσταντίνος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Σολδάτος Θεόδωρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, και Βεροιώτης Αλέξανδρος, δεν συµµετείχαν στην
ο
συνεδρίαση από το 3 θέµα Ε.Η.∆. µέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
ου
ου
ου
Ο ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και του 1 και 2 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. Επέστρεψε στο 1 θέµα της Η.∆. και
ο
αποχώρησε εκ νέου στο 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 18 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» και αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης
στους Προέδρους και Αντιπροέδρους ∆.Σ. των δηµοτικών Ν.Π.∆.∆., ύστερα από απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€
300.000,00). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα ανωτέρω έξοδα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου
∆ηµάρχου.
Επίσης, στα µέλη ∆.Σ. των δηµοτικών Ν.Π.∆.∆., καθώς και στους Προέδρους και Αντιπροέδρους αυτών, οι οποίοι
δεν λαµβάνουν έξοδα παράστασης, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, και έως τρεις (3)
συνεδριάσεις τον µήνα, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης για κάθε
συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των µηνιαίων εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
Στην αρ. 42188/8-7-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470/20-8-2018 ΥΟ∆∆) αναφέρονται τα εξής: «Καθορίζουµε τα έξοδα
παράστασης που λαµβάνουν µηνιαίως, ύστερα από απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου δηµοτικού ή κοινοτικού ιδρύµατος ή νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε οικονοµικό απολογισµό άνω των 300.000 ευρώ, ως ακολούθως:
Συνολικά έσοδα ιδρύµατος/νπδδ, βάσει
οικονοµικού απολογισµού προηγούµενου
έτους
(ευρώ)
από
έως
300.001
1.000.000
1.000.001
3.000.000
3.000.001
5.000.000
5.000.001
και άνω

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου
και αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου
ιδρύµατος/νπδδ
(ευρώ)
προέδρου
αντιπροέδρου
από 300 έως 500
από 120 έως 200
από 400 έως 600
από 160 έως 240
από 500 έως 700
από 200 έως 280
από 800 έως 1.200 από 320 έως 480

Ο αντιπρόεδρος λαµβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό µέχρι 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου του
οικείου διοικητικού συµβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται µε τη σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόµενους δικαιούχους, δυνάµει της παρούσας απόφασης,
δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητας.
Για τους προέδρους και αντιπροέδρους διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του δηµάρχου, αντιδηµάρχου, προέδρου ή
αντιπροέδρου κοινότητας, προέδρου δηµοτικού συµβουλίου ή συµβούλου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Με την αριθµ. 66/2019 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος και την αριθµ. 182/2019 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας εγκρίθηκε ο απολογισµός οικ. έτους 2018, σύµφωνα µε τα άρθρα 244, 240 και
234 του ∆ηµοτικού Κώδικα, ο οποίος ανέρχεται σε € 1.747.527,41. Ο δε προσωρινός απολογισµός οικ. έτους 2019
ανέρχεται σε € 1.420.727,08.
Τα έξοδα παράστασης που επιτρέπεται να καταβληθούν στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος, βάσει
του οικονοµικού απολογισµού, έχουν ως εξής:
Συνολικά έσοδα ιδρύµατος/νπδδ, βάσει
οικονοµικού απολογισµού προηγούµενου
έτους
(ευρώ)
από
έως
1.000.001
3.000.000

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου
και αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου
ιδρύµατος/νπδδ
(ευρώ)
προέδρου
αντιπροέδρου
από 400 έως 600
από 160 έως 240

Η δαπάνη που θα προκύψει από τις παραπάνω αµοιβές θα βαρύνει τους κωδικούς 00-6121 και 00-6125 του
προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος οικ. έτους 2020.
Μετά τα παραπάνω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ
Α) Εγκρίνετε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος.
Β) Καθορίσετε το ύψος των µηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ως εξής:
Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 600,00 ευρώ
Αντιπρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 240,00 ευρώ
Γ) Εγκρίνετε την καταβολή αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος.»
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Στη συνέχεια ο ∆.Σ. κ. Γαζής Νικόλαος, πρότεινε ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Λ. να παίρνει 400 ευρώ και ο Αντιπρόεδρος
160 ευρώ και 1% για τα µέλη του Λ.Τ.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος πρότεινε ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του ∆.Λ.Τ.Λ. να µην αµείβονται.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαπέντε (15) ∆.Σ.
Κατά ψήφισαν τέσσερις (4) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος και
Λάζαρης Απόστολος.
Παρών δήλωσε ο ∆.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος.
Καταµετρήθηκαν δεκαεννέα (19) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος.
Β) Καθορίζει το ύψος των µηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ως εξής:
Πρόεδρος
∆.Λ.Τ.Λ.: 600,00 ευρώ
Αντιπρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 240,00 ευρώ
Γ) Εγκρίνει την καταβολή αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 163/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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