ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 189
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-52013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γαβρίλης Δημήτριος
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 32ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
2. Ζαβιτσάνος Νικόλαος, υπάλληλος
Δήμου
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
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 οικείου κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν μεταξύ
άλλων φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν με
οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του
Δήμου. Επίσης, 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
Την έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων και συγκεκριμένα φιλοξενίας (παροχή δύο
γευμάτων) σε αντιπροσωπεία Ολυμπιονικών στο πλαίσιο επίσκεψης της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας προκειμένου να επιδείξουν στους δημότες του Δήμου μας και κυρίως στους
μαθητές των Σχολείων τα ολυμπιακά αθλήματα στα οποία διακρίθηκαν.
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6433 «Τιμητικές
διακρίσεις,

αναμνηστικά

δώρα

και

έξοδα

φιλοξενίας

φυσικών

προσώπων

και

αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2013.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
- Την έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων και συγκεκριμένα φιλοξενίας (παροχή δύο
γευμάτων) σε αντιπροσωπεία Ολυμπιονικών στο πλαίσιο επίσκεψης της Εθνικής Ολυμπιακής
Ακαδημίας προκειμένου να επιδείξουν στους δημότες του Δήμου μας και κυρίως στους
μαθητές των Σχολείων τα ολυμπιακά αθλήματα στα οποία διακρίθηκαν.
- Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 400,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6433
«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2013.
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 189/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

3

