
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αρ.Πρωτ:672/08-09-2015  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ  
 
                                                    Αριθ. Απόφασης. 33η/2015 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 11ης /2015 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γαύδου  

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση µετακίνησης της ∆ηµάρχου 

Στη Γαύδο σήµερα 07/09/2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:30, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου Γαύδου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Γαύδου, 

ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 662/03-09-2015 πρόσκληση της Προέδρου του, που 

επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο  13 µελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 8 και ονοµαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                                      ∆ηµοτικού Σύµβουλοι 

1.Λαµπάκης Ευστράτιος   1. Βαϊλακάκη Αγγελική 

2.Τσιγωνάκης Εµµ.   2. Βαϊλακάκης Εµµ. 

3.Τσακίρογλου Ελένη                                                    3.Κουµαντατάκης Γεώργιος 

4.Μιχελαράκης Εµµ.   4.Τζανιδάκης Ματθαίος 

5.Τζουνάρας Βασίλειος                                                  5.Κατράκη Γεωργία 

6. Στεφανάκη Λίλιαν                                                        

7. Μπικογιαννάκη Μαρία 

8. Τσιριντάνη Σοφία 

 

Η ∆ήµαρχος Καλλίνικου Ευαγγελία προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Τα  

πρακτικά τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Μιχελαράκη Εµµ.  
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Η Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκριση 

µετακίνησης της ∆ηµάρχου  γνωστοποιώντας τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 140 παρ. 1 του Ν.3463/2006 « Οι ∆ήµαρχοι, Αντιδήµαρχοι, 

Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι ∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί Σύµβουλοι µπορούν να µετακινούνται 

εκτός της έδρας του ∆ήµου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση 

του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να 

µετακινηθεί εκτός έδρας ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς 

προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συµβούλιο αποφασίζει 

χωρίς καθυστέρηση αν η µετακίνηση ήταν επιβεβληµένη ή όχι». Σε όσους µετακινούνται για 

εκτέλεση υπηρεσίας καταβάλλονται, ύστερα από απόφαση οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου, οι δαπάνες µετακίνησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις το 

Ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α), όπως ισχύει (άρθρο 140παρ.2Ν.3463/06).  

Σας κάνουµε γνωστό ότι η ∆ήµαρχος Ευαγγελία Καλλίνικου υπάρχει ανάγκη να βρεθεί στην 

Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2015  για να καταθέσει συµπληρωµατικά στοιχεία στο φάκελο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εκπροσωπήσει  το ∆ήµο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά µε την 

υπόθεση κατάχρησης στο ταµείο του ∆ήµο στις 13 Οκτωβρίου 2015.   

Θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς, οδικώς και αεροπορικώς και θα παραµείνει εκτός έδρας επτά (7) 

ηµέρες. 

Παρακαλούµε: 

1) να εγκρίνετε τη µετακίνηση της ∆ηµάρχου 

2) να ψηφίσετε πίστωση προϋπολογισµού έτους 2015 σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001 για τη 

µετακίνησή της. 

 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
1) το άρθρο 140 του Ν.3463/06 
 
2) τα άρθρα 1,3,4,6,8 και 9 του Ν. 2685/99 
 
3) το άρθρο 72 παρ.1  Ν.3852/10 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1) Εγκρίνει τη µετακίνηση της ∆ηµάρχου σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 2685/99.  

Συγκεκριµένα εγκρίνει τη µετακίνησή της στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου 2015 για να καταθέσει 

συµπληρωµατικά στοιχεία στο φάκελο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδικάζεται την Τρίτη  
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13η Οκτωβρίου 2015 .Θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς (08/10/2015) και αεροπορικώς 

(14/10/2015)και θα παραµείνει εκτός έδρας  επτά (7) ηµέρες. 

 

2) Ψηφίζει πίστωση ποσού 401,64€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421.001  των εξόδων του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015,  για την µετακίνηση του.(έξοδα µετακίνησης, 

ηµερήσιας αποζηµίωσης και διαµονής) 

 

Μειοψήφησε ο Τσιγωνάκης Εµµανουήλ  

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Μπικογιαννάκη Μαρία δεν ψηφίζει λόγω του ότι τη συνδέει πρώτου 

βαθµού συγγένεια µε τον εµπλεκόµενο αντίδικο. 

  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 33/2015. 

   

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ                   

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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