ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 84
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, 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. 7591/24-4-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Τριλίβας Χρήστος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος,
αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος και επανήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γράψας Αθανάσιος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος επανήλθε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε αµέσως
ο
µετά το 5 θέµα της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαργέλης, Καρφάκη, Καββαδάς
Σκληρός Π., Ζουριδάκης και Κοντογεώργης
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Περδικάρης Αθ. αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Βικέντιος, Σταµατέλου,Γληγόρης
και Γαζής, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 14 θέµατος το οποίο συζητήθηκε µετά
ο
το 6 θέµα της Η.∆.
ο
ο
Το 23 θέµα, συζητήθηκε µετά το 8 θέµα.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 7ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Έγκριση µετακίνησης δηµοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη Zhoushan της Κίνας.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής
∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε τριάντα (30)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, µε την διαδικασία του επείγοντος,
του ανωτέρω θέµατος, σχετικά µε έγκριση µετακίνησης δηµοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη
Zhoushan της Κίνας από 12 έως 18 Ιουνίου 2015.
Το θέµα συζητείται εκτός ηµερήσιας διάταξης, στη παρούσα συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, διότι η περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα δυσκολέψει, αντικειµενικά
τη µετάβαση της δηµοτικής ανιπροσωπείας στην Κίνα, στις ανωτέρω ηµεροµηνίες, λόγω των
χρονοβόρων διαδικασιών και το γεγονός ότι θα πρέπει έγκαιρα να εκδοθούν αεροπορικά
εισητήρια µε τις πιο συµφέρουσες τιµές για τον ∆ήµο µας.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος, κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
«Με το από 8/4/2015 έγγραφό του, το τµήµα Εξωτερικών Υποθέσεων της πόλης Zhoushan της
Κίνας, για να ενισχύσει την αµοιβαία φιλία ανάµεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, προσκαλεί
αντιπροσωπεία από τον ∆ήµο µας προκειµένου να παραστεί στην εκδήλωση. «Η Ελλάδα και η
Κίνα Πολιτισµός και ∆ιάλογος» που θα πραγµατοποιηθεί εκεί στις 15 και 16 Ιουνίου 2015. Η
εκδήλωση περιλαµβάνει δύο κυρίως δραστηριότητες: 1) το φόρουµ ∆ηµάρχων και 2) µία
φωτογραφική έκθεση.
Ήδη στα πλαίσια της αµοιβαίας φιλίας υποδεχτήκαµε τον περασµένο ∆εκέµβριο µε
µεσολάβηση της κινέζικης πρεσβείας, κινέζικη αντιπροσωπεία δέκα (10) ατόµων µε επικεφαλής
τον αναπληρωτή ∆ήµαρχο, επιχειρηµατίες και άλλους αξιωµατούχους. Κατά την διάρκεια της
παραµονής τους στην Λευκάδα, είχαµε γόνιµες συζητήσεις για θέµατα συνεργασίας και
ανάπτυξης, γνώρισαν το νησί µας, τις ακτές και την ενδοχώρα και επισκέφτηκαν σηµεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Εχοντας υπόψη:
1)τις δ/ξεις 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) τις δ/ξεις των άρθρων 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99, (ΦΕΚ 35 Α'): Κάλυψη δαπανών
µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3) την υπ. αριθµ. 44/36847/10.8.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά µε
µετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι την αποδοχή της πρόσκλησης και την αποστολή
δηµοτικής οµάδας στην πόλη Zhoushan της Κίνας από 12 έως 18 Ιουνίου 2015. Η δηµοτική
οµάδα θα αποτελείται από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή ως επικεφαλής, τον
Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κ. Αθανάσιο Περδικάρη και τον Αντιπρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου
κ. Σπυρίδωνα Αρβανίτη.
Στο σηµείο αυτό προτείνω ως µέλος της δηµοτικής οµάδας κι έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο
προερχόµενο από το χώρο της αντιπολίτευσης, (ήδη έχουν ενηµερωθεί οι επικεφαλείς)
Η µετακίνηση για την πόλη Zhoushan της Κίνας, θα έχει ως εξής:
12 -13 Ιουνίου 2015: Μετακίνηση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: Λευκάδα – Αθήνα
Αεροπορικώς για Αθήνα – Σαγκάη
17 - 18 Ιουνίου 2015: Αεροπορικώς για Σαγκάη – Αθήνα
Μετακίνηση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: Αθήνα – Λευκάδα
Ο δήµος Λευκάδας θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση της δηµοτικής
αντιπροσωπείας από Λευκάδα Αθήνα οδικώς και αντίστροφα και τα αεροπορικά εισιτήρια από
Αθήνα για την Σαγκάη στην Κίνα και αντίστροφα. Τα υπόλοιπα έξοδα, κατά την παραµονή της
δηµοτικής αντιπροσωπείας, θα καλυφθούν από τη Zhoushan σύµφωνα µε την ανωτέρω
πρόσκληση,
Προτείνεται η έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.500€ σε βάρος του Κωδικού εξόδων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
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µετακινούµενων αιρετών»,
για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης του
∆ηµάρχου, του Αντιδηµάρχου Πολιτισµού και του Αντιπροέδρου του Πνευµατικού Κέντρου και του
∆ηµοτικού Συµβούλου, από 12 έως 18 Ιουνίου 2015 από Λευκάδα – Αθήνα οδικώς και Αθήνα
Σαγκάη αεροπορικώς και επιστροφή όπως ειδικότερα ορίζουν οι ανάλογες διατάξεις του
δηµοτικού κώδικα και του νόµου περί δαπανών µετακινήσεων εκτός έδρας.»
Στη συνέχεια ο κ. Αραβανής Βασίλειος, πρότεινε να µεταβεί µε την ∆ηµοτική Αντιπροσωπεία, ο
δηµοτικός σύµβουλος κι Ευτύχιος Ζουριδάκης.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης του ∆ηµάρχου, όπως συµπληρώθηκε µε την πρόταση του κ. Αραβανή
ψήφισαν είκοσι επτά (27) δηµοτικοί σύµβουλοι και λευκό ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Γληγόρης
Κω/νος, Κοντογεώργης Ηλίας και Καρφάκη Μαριάννα.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
1.Αποδέχεται την πρόσκληση και εγκρίνει την µετάβαση δηµοτικής αντιπροσωπείας στην
πόλη Zhoushan της Κίνας από 12 έως 18 Ιουνίου 2015. Η δηµοτική οµάδα θα αποτελείται από
τον ∆ήµαρχο Λευκάδας κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή ως επικεφαλής, τον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κ.
Αθανάσιο Περδικάρη και τον Αντιπρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου κ. Σπυρίδωνα Αρβανίτη και
τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ευτύχιο Ζουριδάκη.
Η µετακίνηση για την πόλη Zhoushan της Κίνας, θα έχει ως εξής:
12 -13 Ιουνίου 2015: Μετακίνηση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: Λευκάδα – Αθήνα
Αεροπορικώς για Αθήνα – Σαγκάη
17 - 18 Ιουνίου 2015: Αεροπορικώς για Σαγκάη – Αθήνα
Μετακίνηση µε υπηρεσιακό αυτοκίνητο: Αθήνα – Λευκάδα
Ο δήµος Λευκάδας θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση της δηµοτικής
αντιπροσωπείας από Λευκάδα Αθήνα οδικώς και αντίστροφα και τα αεροπορικά εισιτήρια από
Αθήνα για την Σαγκάη στην Κίνα και αντίστροφα. Τα υπόλοιπα έξοδα, κατά την παραµονή της
δηµοτικής αντιπροσωπείας, θα καλυφθούν από τη Zhoushan σύµφωνα µε την ανωτέρω
πρόσκληση.
2. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.500€ σε βάρος του Κωδικού εξόδων του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση
µετακινούµενων αιρετών»,
για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωσης του
∆ηµάρχου, του Αντιδηµάρχου Πολιτισµού και του Αντιπροέδρου του Πνευµατικού Κέντρου και του
∆ηµοτικού Συµβούλου, από 12 έως 18 Ιουνίου 2015 από Λευκάδα – Αθήνα οδικώς και Αθήνα
Σαγκάη αεροπορικώς και επιστροφή όπως ειδικότερα ορίζουν οι ανάλογες διατάξεις του
δηµοτικού κώδικα και του νόµου περί δαπανών µετακινήσεων εκτός έδρας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 84/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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