ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 209
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
18811/7.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος
Πετούση -Σκιαδά Ζωή
Αραβανής Ανδρέας
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Σπυρίδων
Καββαδάς Αθανάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Φίλιππας Γεώργιος
Βικέντιος Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Καρτάνος Ιωάννης
Γαζής Αναστάσιος

1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Ζουριδάκης Ευτύχιος
7. Σίδερης Αντώνιος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Στραγαλινός Βασίλειος
12. Μαργέλης Γεώργιος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14. Λάζαρη Πηνελόπη
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Ρόκκος Στυλιανός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.

Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (17) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο: εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση της Ο.Ε. για αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικον. έτους 2014.
Εισηγήτρια κα Ζωϊτσα Σκιαδά-Πετούση, Αντιδήµαρχος

1

Το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης µε την διαδικασία
του επείγοντος σχετικά µε αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικον. έτους 2014 διότι:
•

Σύµφωνα µε την αρ. 12077/6033/27.6.14 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Πελοπ. ∆.Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε η πρόληψη 9 ναυαγοσωστών.
•

Με την αρ. 1164/24.3.14 απόφαση Λιµεναρχείου Λευκάδας, ορίστηκαν 8 παραλίες του

∆ήµου ως πολυσύχναστες.
•

Από το ∆ήµο εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 18381/2.7.14 ανακοίνωση για την πρόσληψη των

ανωτέρω ναυαγοσωστών.
•

Το γεγονός ότι προσελήφθηκαν 4 ναυαγοσώστες, οι οποίοι είχαν τα απαραίτητα

δικαιολογητικά, και

επειδή είµαστε στο µέσον της θερινής περιόδου, παρίσταται ανάγκη

δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει
να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριµένο Κ.Α. του προϋπολογισµού του
τρέχοντος έτους.
Στη συνέχεια η Αντιδήµαρχος κα Ζωή Σκιαδά διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή της, η
οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα και µε την αρ. 181/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, προτείνεται η αναµόρφωση του πρσ/µού του ∆ήµου οικονοµ. έτους 2014 και
συγκεκριµένα :
Α. Η µεταφορά πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ από τον Κ.Α. Εξόδων 30-7321.001 «Εργασία
αποπεράτωσης Υπ. Θεοτόκου (Κληροδότηµα Σκένα)» στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό», λόγω
του ότι έχει διαπιστωθεί αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας.
Β. Η µεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» στον κάτωθι νέο Κ.Α. Εξόδων, για
την αντιµετώπιση επειγουσών ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε 4 κενές θέσεις πολυσύχναστων
παραλιών του ∆ήµου µας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο:
- Κ.Α.Ε. 70/7425.008 «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών», µε ποσό 24.600,00 ευρώ.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. έχοντας υπόψη του την αρ.
181/2014 απόφαση της Ο.Ε. και την ανωτέρω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναµόρφωση του πρ/σµού οικον. έτους 2014 και συγκεκριµένα :
Α. Τη µεταφορά πίστωσης ποσού 24.600,00 ευρώ από τον Κ.Α. Εξόδων 30-7321.001
«Εργασία
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«Αποθεµατικό», λόγω του ότι έχει διαπιστωθεί αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας.
Β. Τη µεταφορά πίστωσης από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» στον κάτωθι νέο Κ.Α. Εξόδων,
για

την

αντιµετώπιση
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πολυσύχναστων παραλιών του ∆ήµου µας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο:
- Κ.Α.Ε. 70/7425.008 «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών», µε ποσό 24.600,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 209/14.
Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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