ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 228
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ.
πρωτ. 19426/9-9-2015 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
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Γκογκάκης Γρηγόρης
Σέρβος Κων/νος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Λώλη Γεωργία
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν
την λήψη απόφασης του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτ. Βλάχος Κων/νος,
Αραβανής Βασ. Κοντογεώργης Ηλίας, Γαζής
Πάνος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Σκληρός
Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
του 5ου θέματος της Η.Δ.
Ο κ. Γληγόρης, επέστρεψε πριν την συζήτηση
του 7ου θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι
πριν τη συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 18ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα
πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» το οποίο
θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» το
δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διαθέτει πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν μεταξύ άλλων
εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις,
συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια
και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, καθώς και τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και
φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, καθώς και οι συνεπαγόμενες
δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
Σύμφωνα με νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου: α) οι Ο.Τ.Α. δύνανται νομίμως να
προβαίνουν σε διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών που δεν προβλέπονται
μεν από διάταξη νόμου όμως είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή προδήλως με
την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην
αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του β) σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του
Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των
δημοτών του ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων
και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α. γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να
υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει
των συνθηκών πραγματοποίησής τους.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Α.
Την έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία Ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά», το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της
Λευκάδας από 25-27 Σεπτεμβρίου 2015.
Η «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» παίζει σημαντικό ρόλο στη διμερή πολιτιστική
ανταλλαγή, στην ανάπτυξη της λαϊκής διπλωματίας, στην ενδυνάμωση των πνευματικών και ιστορικών
δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας.
Το φόρουμ αποκαλύπτει στη ρωσική και ελληνική κοινωνία το ρόλο της Ρωσίας στην ίδρυση του
πρώτου ημιαυτόνομου ελληνικού κράτους «Επτάνησος Πολιτεία» και φέρνει πιο κοντά τους λαούς της
Ελλάδας και της Ρωσίας μέσω του πολιτισμού και των παραδόσεων.
Στη «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» συμμετέχει το πολεμικό πλοίο «Σμέτλιβι» από το
στόλο της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα καταπλεύσει ανοιχτά της Λευκάδας. Οι ναύτες, η
στρατιωτική ορχήστρα και η χορωδία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας θα συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του φόρουμ, που είναι αφιερωμένες στη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ της
Ρωσίας και της Ελλάδας.
Επίσης αναμένεται να φθάσουν στη Λευκάδα Ρώσοι βουλευτές, δημοσιογράφοι και
ακαδημαϊκοί.
Τις εκδηλώσεις θα καλύψουν ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια και θα τιμήσει με την παρουσία του ο
πρέσβης της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Αθήνα κ. Αντρέϊ Μ. Μάσλοβ.
Το πρόγραμμα αναλύεται ως εξής:
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
11.00-15.00 - Άφιξη αντιπροσωπείας στη Λευκάδα
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015
11.00-11.30 - Αποκαλυπτήρια της προτομής προς τιμήν του Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώβ
11.30-11.45 - Παρέλαση της Μπάντας του Πολεμικού Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας
στην πόλη
της Λευκάδας
12.00-13.30 - Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο ρόλος του Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώβ στην
ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας»
13.30-14.30 - Επίσημο γεύμα
20.00-21.30 - Εορταστική συναυλία στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας
22.00-23.00 - Υποδοχή στο μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο «Σμέτλιβι» του Πολεμικού Στόλου
Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015
08.00
- Αναχώρηση της επίσημης αντιπροσωπείας για Μόσχα
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15.00-18.00 - Επίσκεψη των κατοίκων στο μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο «Σμέτλιβι» του
Πολεμικού Στόλου Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6433 «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2015.»
Η κα Ευανθία Κατωπόδη είπε: Πιστεύω ότι ο ναύαρχος είναι μια προσωπικότητα που διχάζει τους
ιστορικούς. Δεν συμφωνώ με τη προτομή και δεν θα ψηφίσω το θέμα.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε η κα Κατωπόδη Ευανθία.
Λευκό ψήφισε ο κ. Βικέντιος Νικόλαος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Α.
Την έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία Ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά», το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της
Λευκάδας από 25-27 Σεπτεμβρίου 2015.
Η «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» παίζει σημαντικό ρόλο στη διμερή πολιτιστική
ανταλλαγή, στην ανάπτυξη της λαϊκής διπλωματίας, στην ενδυνάμωση των πνευματικών και ιστορικών
δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας.
Το φόρουμ αποκαλύπτει στη ρωσική και ελληνική κοινωνία το ρόλο της Ρωσίας στην ίδρυση του
πρώτου ημιαυτόνομου ελληνικού κράτους «Επτάνησος Πολιτεία» και φέρνει πιο κοντά τους λαούς της
Ελλάδας και της Ρωσίας μέσω του πολιτισμού και των παραδόσεων.
Στη «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» συμμετέχει το πολεμικό πλοίο «Σμέτλιβι» από το
στόλο της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο θα καταπλεύσει ανοιχτά της Λευκάδας. Οι ναύτες, η
στρατιωτική ορχήστρα και η χορωδία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας θα συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του φόρουμ, που είναι αφιερωμένες στη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ της
Ρωσίας και της Ελλάδας.
Επίσης αναμένεται να φθάσουν στη Λευκάδα Ρώσοι βουλευτές, δημοσιογράφοι και
ακαδημαϊκοί.
Τις εκδηλώσεις θα καλύψουν ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια και θα τιμήσει με την παρουσία του ο
πρέσβης της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην Αθήνα κ. Αντρέϊ Μ. Μάσλοβ.
Το πρόγραμμα αναλύεται ως εξής:
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
11.00-15.00 - Άφιξη αντιπροσωπείας στη Λευκάδα
Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015
11.00-11.30 - Αποκαλυπτήρια της προτομής προς τιμήν του Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώβ
11.30-11.45 - Παρέλαση της Μπάντας του Πολεμικού Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας
στην πόλη της Λευκάδας
12.00-13.30 - Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο ρόλος του Ναυάρχου Θεοδώρου Ουσακώβ στην
ίδρυση της Επτανήσου Πολιτείας»
13.30-14.30 - Επίσημο γεύμα
20.00-21.30 - Εορταστική συναυλία στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας
22.00-23.00 - Υποδοχή στο μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο «Σμέτλιβι» του Πολεμικού Στόλου
Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015
08.00
- Αναχώρηση της επίσημης αντιπροσωπείας για Μόσχα
15.00-18.00 - Επίσκεψη των κατοίκων στο μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο «Σμέτλιβι» του
Πολεμικού Στόλου Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6433 «Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 228/2015.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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