ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 226/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 9693/18-6-20 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Μαργέλη Μαρία
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
4
5 Κατωπόδη Νίκη
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 20 : 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, υπόψη των µελών της
Ο.Ε. τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.1.δ. του Ν.4623/2019 (∆.Κ.Κ.) 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.
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός ορίστηκε µε την υπ΄ αριθ. 94/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
στις 12-06-2020 εκπρόσωπος του ∆ήµου Λευκάδας στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση των µετόχων του υπό
σύσταση Ειδικού Περιφερειακού ∆ιαβαθµιδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Μετακινήθηκε στην Κέρκυρα στις 14/06/2020, προκειµένου να παραβρεθεί στις 15-06-2020 στην Ιδρυτική
Γενική Συνέλευση των µετόχων του υπό σύσταση Ειδικού Περιφερειακού ∆ιαβαθµιδικού Φορέα ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων Ιονίων Νήσων Α.Ε. Ο.Τ.Α. κατόπιν της υπ αρ. πρωτ.: 36316/267/29-05-2020 πρόσκλησης
της ΠΙΝ.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 14/06/2020 και ηµεροµηνία επιστροφής:15/06/2020.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 15/06/2020 και λήξης εργασιών: 15/06/2020.
Ηµέρες εκτός έδρας: ∆ύο(2)
Για την µετακίνηση του στην Κέρκυρα χρησιµοποίησε το υπ' αριθµ. κυκλ ΖΧΤ 9596 αυτοκίνητο του.
Η προηγούµενη τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε. πραγµατοποιήθηκε στις 10-06-2020.
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.
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Επίσης, ο ∆ήµαρχος, πρόκειται να µετακινηθεί στην Αθήνα, την Τετάρτη 24/6/2020, προκειµένου να
παραβρεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αιτήµατος του ∆ηµάρχου.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 24/06/2020 και ηµεροµηνία επιστροφής:24/06/2020.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 24/06/2020 και λήξης εργασιών: 24/06/2020.
Ηµέρες εκτός έδρας: Μία (1)
Για την µετακίνηση του στην Αθήνα θα χρησιµοποιήσει το υπ' αριθµ. κυκλ ΖΧΤ 9596 αυτοκίνητο του.
Εισηγούµαι
Την έγκριση των ανωτέρω µετακινήσεων του ∆ηµάρχου κ. Χαράλαµπου Καλού, α) στην Κέρκυρα στις14/06/2020
στην Αθήνα, ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας και β) στην Αθήνα στις 24/6/2020.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης θα βαρύνουν τον αντίστοιχο Κ.Α.Ε. του πρ/σµού του ∆ήµου, έτους 2020.»

•
•
•

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

Την έγκριση των ανωτέρω µετακινήσεων του ∆ηµάρχου κ. Χαράλαµπου Καλού, α) στην Κέρκυρα
στις14/06/2020 στην Αθήνα, ως επιβεβληµένης και κατεπείγουσας και β) στην Αθήνα στις 24/6/2020.
Οι δαπάνες των ανωτέρω µετακινήσεων να βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» του πρ/σµού του ∆ήµου, έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 226/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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