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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                       

 

          

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021  Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λευκάδας 

Αριθ. Απόφ: 657/2021 

Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους  2021,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα 11:00,  ήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), 
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε  νόμιμα στα μέλη της. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
                         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

                 στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη                             στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη  

1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1 Τσιρογιάννης Γεώργιος 

2 Μαργέλη Μαρία 2 Τυπάλδος Νικόλαος  

3 Βικέντιος Νικόλαος 3 Δρακονταειδής Κων/νος 

4 Γαζής Αναστάσιος 4 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή 

5 Γιαννιώτης Παναγιώτης 5  

6  6  
7  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  Δήμου Λευκάδας. 
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος Ε.Η.Δ. 

Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας 
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1

ου
 θέματος 

Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17
ου

 θέματος της Η.Δ. 
 
 
 

ΘΕΜΑ  20
ο
 της Η.Δ.:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.  

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 
 
                                                                                         
               

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο 
Γαζή,  οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: 

«Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.1.δ. του Ν.4623/2019 (Δ.Κ.Κ.) ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και 
οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας». 

Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός θα μετακινηθεί στην Αθήνα στις  10/11/2021, προκειμένου να μεταβεί 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για 
υπηρεσιακές ανάγκες. 
Ημερομηνία αναχώρησης: 10 Νοεμβρίου 2021 και ημερομηνία επιστροφής 12 Νοεμβρίου 2021. 
Ημερομηνία έναρξης εργασιών:  11/11/2021 και λήξης εργασιών:12/11 /2021.  
Ημέρες εκτός έδρας: 3 
Για την μετακίνηση του στην Αθήνα θα χρησιμοποιήσει  το υπ' αριθμ. κυκλ  ΖΧΤ 9596 αυτοκίνητο του. 
 

Εισηγούμαι 
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Την έγκριση της ανωτέρω μετακίνησης  του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού στην Αθήνα την 10 Νοεμβρίου 
2021 με το υπ' αριθμ. κυκλ  ΖΧΤ 9596 αυτοκίνητο του.  
Οι δαπάνες της ανωτέρω μετακίνησης θα βαρύνουν τον  Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά  έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών» του πρ/σμού του Δήμου, έτους  2021. 
Υπ΄ αριθμ.πρωτ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 2244/19-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΙ2ΖΩΛΙ-ΟΑΛ)  που αφορά την 
δαπάνη οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.» 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού  έλαβε υπόψη της: 

• την ανωτέρω εισήγηση. 

• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10  περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε 
από το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18. 

• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από  το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση της ανωτέρω μετακίνησης  του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Καλού στην Αθήνα την 10 

Νοεμβρίου 2021 με το υπ' αριθμ. κυκλ  ΖΧΤ 9596 αυτοκίνητο του.  
Οι δαπάνες της ανωτέρω μετακίνησης θα βαρύνουν τον  Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» του πρ/σμού του Δήμου, έτους  2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
2244/19-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΙ2ΖΩΛΙ-ΟΑΛ), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην δαπάνη 
οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 657/2021.               

 
 

 

 

              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 

 

 

                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ 

 

 

 


