ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 52
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 18:00 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. 2104/8-2-2016 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
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
1. Λώλη Γεωργία
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Καββαδάς Αθανάσιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γράψας Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Γαζής Πάνος
11.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε κατά την
13. Θερµός Ευάγγελος
13. συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε
14. Κοντογεώργης Ηλίας
14. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Αποχώρησε δε πάλι, πριν την συζήτηση του 3ου
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16. θέµατος της Η.∆.
17. Τριλίβας Χρήστος
17. Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την
18. Γκογκάκης Γρηγόριος
18. συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
19. Μαργέλης Σπυροπάνος
19. Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος και Κοντογεώργης Ηλίας
20. Κατωπόδη Ευανθία
20. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6ου θέµατος.
21. Καρφάκη Μαριάννα
21. Ο ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε πριν
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
25. Αραβανής Βασίλειος
25. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26. και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
27. Σκληρός Φίλιππος
27. συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
28. Καββαδάς Θωµάς
28. Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
29. Γληγόρης Κων/νος
29. την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
30. Παπαδόπουλος Ανδρέας
30.
31.
31. Το 19ο θέµα της Η.∆. προτάσσεται οµόφωνα, µετά
32.
32. το 15ο θέµα και πριν το 16ο θέµα της Η.∆.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 31ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/16 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συνδιοργάνωσης του Final Four του κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών
στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστηµα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο εντεταλµένος σύµβουλος κ. Σπυρίδων Πολίτης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6187/17-12-2015 έγγραφο η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
πρότεινε στο ∆ήµο Λευκάδας τη συνδιοργάνωση του Final Four του κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών,
το χρονικό διάστηµα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα, µε την προϋπόθεση να αναλάβει ο ∆ήµος τα
έξοδα διαµονής και πλήρους διατροφής για 80 περίπου άτοµα.
Η εν λόγω αθλητική διοργάνωση, στην οποία θα συµµετέχουν οι κορυφαίες οµάδες του
γυναικείου µπάσκετ (Παναθηναϊκός, Ολυµπιακός, ΠΑΟΚ, Αθηναϊκός), πρόκειται να προσελκύσει το
ενδιαφέρον πλείστων πανελλαδικών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και θα καλυφθεί τηλεοπτικά, µε
αποτέλεσµα τη µεγάλη προβολή του ∆ήµου µας, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική στιγµή που η
περιοχή µας δοκιµάζεται από τις συνέπειες του σεισµού στις 17-11-2015 και χρειάζεται τέτοιες
σηµαντικές εκδηλώσεις, ενόψει µάλιστα και της επόµενης τουριστικής περιόδου. Επίσης το µεγάλο
αυτό αθλητικό γεγονός θα έχει ιδιαίτερη απήχηση και στην νεολαία του ∆ήµου µας και θα
ενδυναµώσει το ενδιαφέρον της για ενασχόληση µε τον αθλητισµό, παρακολουθώντας αθλήτριες
υψηλού επιπέδου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» το
δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να διαθέτει πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς
αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 ∆ήµος, 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 ∆ήµου,
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 συνδιοργάνωσης µε την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης του Final Four του
κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, το χρονικό διάστηµα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα. Ο ∆ήµος Λευκάδας
θα καλύψει τα έξοδα διαµονής και πλήρους διατροφής για 80 περίπου άτοµα.
Β. Την έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος
2016 και συγκεκριµένα:
• σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» µε ποσό 4.725,00 ευρώ
• σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6434.001 «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» µε ποσό 2.025,00
ευρώ»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
(20) ψήφους, αποφασίζει:
Α. Την έγκριση συνδιοργάνωσης µε την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης του Final Four του
κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, το χρονικό διάστηµα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα. Ο ∆ήµος Λευκάδας
θα καλύψει τα έξοδα διαµονής και πλήρους διατροφής για 80 περίπου άτοµα.
Β. Την έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος
2016 και συγκεκριµένα:
• σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
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•

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» µε ποσό 4.725,00 ευρώ
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6434.001 «Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» µε ποσό 2.025,00
ευρώ»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 52/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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