ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 324/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Αυγούστου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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. 16629/16-8-2019 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
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Θερµός Ευάγγελος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Σκληρός Παναγιώτης
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Μήτσουρας Πέτρος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
19
Καββαδάς Θωµάς
19
20
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20
21
Αραβανής Βασίλειος
21
22
Γληγόρης Κων/νος
22
23
23
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
είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος εκτός
ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ΘΕΜΑ 29ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση α) µετακίνησης δηµοτικής αντιπροσωπείας στην Οδησσό της Ουκρανίας και β)
µετακίνησης Αντιδηµάρχου στην Αθήνα.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆.Σ.
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, συµπληρώνει το θέµα και µε την µετακίνηση
του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, στην Αθήνα.
Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«Α. Με το αριθµ.520/21/ΑΣ 504/30-07-2019 έγγραφο –πρόσκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πόλεως Οδησσού
µε ∆ήµαρχο τον κ.Τρουχάνοβ, προσκαλείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας για να επισκεφθεί από 1 έως 3 Σεπτεµβρίου
2019 την αδελφοποιηµένη µε τη Λευκάδα πόλη της Οδησσού, στο πλαίσιο των εορτασµών της Ηµέρας της πόλης
η
(2 Σεπτεµβρίου).Η πόλη εορτάζει την 225 Επέτειο της ιδρύσεως της . Σηµειωτέον ότι η Λευκάδα έχει
αδελφοποιηθεί µε το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Πριµόρσκι του ∆ήµου Οδησσού.
Σύµφωνα µε το συνηµµένο µε αριθµ.276/23-07-2019 έγγραφο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης της Οδησσού,
θα διοργανωθούν πολυάριθµες εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασµού.
Είναι φανερό ότι η πρόσκληση αφορά την νέα ∆ηµοτική αρχή η οποία αναλαµβάνει καθήκοντα στις 1 Σεπτεµβρίου.
Για να είναι δυνατή η εκπροσώπηση του ∆ήµου µας απαιτείται να ληφθεί απόφαση πριν την µετακίνηση. Η όλη
διαδικασία , η µετακίνηση των συγκεκριµένων προσώπων και εποµένως και η παρούσα εισήγηση είναι αποτέλεσµα
συνεργασίας µε τον νεοεκλεγέντα δήµαρχο Λευκάδας..
Η αναγκαιότητα της εκπροσώπησης του ∆ήµου και της µετακίνησης είναι προφανής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις:
1) του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως τροποποιήθηκαν µε τις δ/ξεις της παρ. 8 του Ν. 3731/2008, σύµφωνα µε τις οποίες οι δήµαρχοι, οι
Αντιδήµαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, µπορούν να µετακινούνται εκτός της
έδρας του ∆ήµου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2) της παρ. 15 του άρθρου 18 του Ν. 4071/12 σύµφωνα µε τις οποίες η έγκριση µετακίνησης αιρετών & υπαλλήλων
των δήµων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρµοδιότητα του γενικού
γραµµατέα της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης.
3) την υπ. αριθµ. 44/36847/10.8.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε µετακινήσεις εκπροσώπων
ΟΤΑ στο εξωτερικό
4) Τις δ/ξεις της υποπαραγράφου ∆.9, κεφάλαιο Α, Β και Γ του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/2015) «∆απάνες
µετακινούµενων εντός & εκτός επικράτειας»
5)Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό
πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου
202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν.
3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο
για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Στον δηµοτικό προϋπολογισµό έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης µετακίνησης.
εισηγούµαστε
1.Την αποδοχή της πρόσκλησης από την αδελφοποιηµένη πόλη της Οδησσού για την συµµετοχή του ∆ήµου µας
στον εορτασµό της Ηµέρας της πόλης στις 2 Σεπτεµβρίου µε την αποστολή εκπροσώπου µας και συγκεκριµένα του
δηµοτικού συµβούλου ο κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, καθώς και της κ.Ιωάννας Φίλιππα, ειδικού συνεργάτη ∆ηµάρχου.
Αναχώρηση την 30-08-2019 µε το αριθµ. ΕΥΑ 3881 ιδιωτικό αυτοκίνητο του κ.Ζουριδάκη από τη Λευκάδα στην
Αθήνα. Μετακίνηση αεροπορικώς από: Αθήνα-Κων/λη-Οδησσό.
Επιστροφή στις 4/9/2019 αεροπορικώς από Οδησσό-Κων/λη-Αθήνα και στην συνέχεια µε το αριθµ.ΕΥΑ 3881
ιδιωτικό αυτοκίνητο του κ.Ζουριδάκη από την Αθήνα στη Λευκάδα .
Ο ∆ήµος θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα από Λευκάδα-Αθήνα και αντίστροφα καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια .
Τα έξοδα φιλοξενίας (διαµονής & διατροφής) στην Οδησσό θα καλυφθούν από τον ∆ήµο της Οδησσού.
2. Την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών» µέχρι του ποσού των750,00 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων του εκπροσώπου του ∆ήµου
3. Την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00.6423.002 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ειδικών
συνεργατών» µέχρι του ποσού των700.00 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων της κ.Ιωάννα Φίλιππα.

Β. «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.
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής θα µετακινηθεί στις 26/8/2019 στην Αθήνα, προκειµένου να
παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών.
Ηµεροµηνία αναχώρησης: 26-8-2019 και επιστροφής: 27-08-2019.
Ηµεροµηνία έναρξης εργασιών: 27-08-2019 και λήξης εργασιών: 27-08-2019.
Ηµέρες εκτός έδρας: ∆ύο (2)
Hµέρες διανυκτέρευσης: Μία (1).
Για την ανωτέρω µετακίνηση θα χρησιµοποιήσει το υπ΄αριθ. ΚΗΙ 4433 υπηρεσιακό όχηµα.
Εισηγούµαι
την έγκριση της µετακίνησης του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, στις 26/8//2019 από Λευκάδα -Αθήνα
& επιστροφή Αθήνα-Λευκάδα στις 27/08/2019.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης 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 δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Α. 1.Την αποδοχή της πρόσκλησης από την αδελφοποιηµένη πόλη της Οδησσού για την συµµετοχή του ∆ήµου µας
στον εορτασµό της Ηµέρας της πόλης στις 2 Σεπτεµβρίου µε την αποστολή εκπροσώπου µας και συγκεκριµένα του
δηµοτικού συµβούλου ο κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, καθώς και της κ. Ιωάννας Φίλιππα, ειδικού συνεργάτη ∆ηµάρχου.
Αναχώρηση την 30-08-2019 µε το αριθµ. ΕΥΑ 3881 ιδιωτικό αυτοκίνητο του κ. Ζουριδάκη από τη Λευκάδα στην
Αθήνα. Μετακίνηση αεροπορικώς από: Αθήνα-Κων/λη-Οδησσό.
Επιστροφή στις 4/9/2019 αεροπορικώς από Οδησσό-Κων/λη-Αθήνα και στην συνέχεια µε το αριθµ.ΕΥΑ 3881
ιδιωτικό αυτοκίνητο του κ. Ζουριδάκη από την Αθήνα στη Λευκάδα .
Ο ∆ήµος θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα από Λευκάδα-Αθήνα και αντίστροφα καθώς και τα αεροπορικά εισιτήρια .
Τα έξοδα φιλοξενίας (διαµονής & διατροφής) στην Οδησσό θα καλυφθούν από τον ∆ήµο της Οδησσού.
2. Την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών» µέχρι του ποσού των750,00 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων του εκπροσώπου του ∆ήµου
3. Την εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 00.6423.002 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση ειδικών
συνεργατών» µέχρι του ποσού των700.00 ευρώ για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων της κ. Ιωάννα Φίλιππα.
Β. την έγκριση της µετακίνησης του Αντιδηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, στις 26/8//2019 από Λευκάδα Αθήνα & επιστροφή Αθήνα-Λευκάδα στις 27/08/2019.
Οι δαπάνες της ανωτέρω µετακίνησης θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 00-6421.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 324/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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