ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 532
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00
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.
26450/23-12-16 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).
Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
1.
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Βλάχος Κων/νος
2.
3.
3. Κοντοµίχης Ευάγγελος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.
5.
5. Βλάχος Ευστάθιος
6. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6.
7.
7. Τριλίβας Χρήστος
8. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.
9. Κατωπόδη Ευανθία
10.
10. Γρηγόρη Ασπασία
11. Σκληρός Φίλιππος
11.
12.
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13.
13.
14.
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15.
15.
16.
16.
17.
17.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
18.
18.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
19.
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20.
20.
21.
21. O ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν
ου
22.
22. την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. και προσήλθε
ου
23.
23. πριν την συζήτηση του 6 θέµατος Ε.Η.∆.
24.
24. Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
25.
25. πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 31/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ης

Απόφαση ∆.Σ. για εξουσιοδότηση υπολόγου ταµία για την εκτέλεση της πληρωµής της (54 κατανοµής
χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055, έτους 2016 «πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της χώρας»).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μάρκου Νικητάκη και την σύµφωνη γνώµη του
∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους,
αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά εξουσιοδότηση υπολόγου ταµία για
ης
την εκτέλεση της πληρωµής της (54 κατανοµής χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055, έτους 2016 «πρόγραµµα
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθµού της χώρας»).
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την Κ.Υ.Α αρ. 134453/2015 (ΦΕΚ 2857/τ. Β΄ /28-12-2015) που αφορά ρυθµίσεις για τις πληρωµές
των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε, άρθρο 7 παρ. 1, εδ. γ & δ και
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 19632/27-09-2016 (Α∆Α: 622ΓΩΛΙ-ΒΥ9), Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό
υπολόγου του λογαριασµού αρ. 2286/703105500005103 για το έργο 2003ΣΕ05500005
Απαιτείται απόφαση ∆.Σ. εξουσιοδότησης του υπολόγου για τη µεταφορά του ποσού της δαπάνης σε
λογαριασµό του ΟΤΑ.
Μετά την 17η Νοεµβρίου 2015 ο ∆ήµος Λευκάδας προσέλαβε έκτακτο προσωπικό για την αντιµετώπιση
των άµεσων αναγκών του προέκυψαν λόγω του σεισµού.
Οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού αυτού για τους µήνες από Μάϊο 2016 έως και Ιούλιο του 2016
καλύφθηκαν από ίδιους πόρους του ∆ήµου.
Γι’ αυτό το λόγο συγκεντρώθηκαν και εστάλησαν τα παραστατικά πληρωµής προς το Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκταµίευση του ποσού που δαπανήθηκε, ήτοι
93.930,04 €.
ης
ης
Προκειµένου να µεταφερθεί το ποσό των 93.930,04 € της 2 και τελικής χρηµατοδότησης της 54
Κατανοµής Χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016 «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού της χώρας» από το
λογαριασµό αρ. 2286/703105500005103 της Τράπεζας της Ελλάδας µε υπόλογο διαχειριστή το ∆ήµο
Λευκάδας µε Α.Φ.Μ.: 997916281

Εξουσιοδοτούµε τη κα Γαζή Ιωάννα του Φιλίππου, αναπληρωτή ταµία και υπόλογο του λογαριασµού
αυτού να µεταφέρει το ανωτέρω ποσό στον αρ. λογαριασµού 399/545124-87 της Εθνικής Τράπεζας που
τηρεί ο ∆ήµος Λευκάδας και οποιοδήποτε άλλο ποσό που θα προκύψει µέσω της ανωτέρω διαδικασίας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την εξουσιοδότηση της κας Γαζή Ιωάννα του Φιλίππου, αναπληρωτή ταµία του ∆ήµου Λευκάδας
και υπόλογο του λογαριασµού αρ. 2286/703105500005103 της Τράπεζας της Ελλάδας µε υπόλογο
διαχειριστή το ∆ήµο Λευκάδας µε Α.Φ.Μ.: 997916281, να µεταφέρει το ποσό των 93.930,04 € της 2ης και
τελικής χρηµατοδότησης της 54ης Κατανοµής Χρηµατοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2016 «Πρόγραµµα
πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθµού της χώρας» στον αρ. λογαριασµού 399/545124-87 της Εθνικής Τράπεζας που τηρεί ο
∆ήµος Λευκάδας και οποιοδήποτε άλλο ποσό που θα προκύψει µέσω της ανωτέρω διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 532/2016.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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