ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 314
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
26635/1-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της 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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Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καρβούνης Σπυρίδων
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιµος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μελάς Βασίλειος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Αραβανής Γεράσιµος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
∆ρακονταειδής Κων/νος
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Μικρώνης Ζώης
Αραβανής Ανδρέας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28/11 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συµβούλου για την σύνταξη
του πενταετούς Τεχνικού –Επιχειρησιακού προγράµµατος
Εισηγητής: κ.Αραβανής Ελευθέριος-Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Σύµφωνα µε τον Ν.3852/2010 µέχρι της 30/09/2011 πρέπει να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες σύνταξης του πενταετούς τεχνικού-επιχειρησιακού προγράµµατος το οποίο
εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης.
Για την σύνταξη του προγράµµατος απαιτείται η συνεργασία Εξωτερικού Συµβούλου, η
αµοιβή του οποίου ανέρχεται σε 20.000,00 €.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου ενώ το ποσό της δαπάνης
που θα προκύψει θα ληφθεί από το Αποθεµατικό και τον Κ.Α. 9/9111 και θα τοποθετηθεί στο
σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 00/6495.013.
Στη συνέχεια πρότεινε την τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου και
συγκεκριµένα την εγγραφή στον Κ.Α. 00/6495.013 ποσού 20.000,00 €, ως αµοιβή για την
ανάθεση σε Εξωτερικό Σύµβουλο της σύνταξης του πενταετούς τεχνικού-επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου σχετικά εύκολα µπορεί να
συνταχθεί από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. Θεωρούµε ότι επίτηδες καθυστερήσατε να φέρετε το
θέµα της ανάθεσης.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Αυτού του είδους οι διαδικασίες είναι απαράδεκτες. Με ιδιωτική εταιρεία δεν
αποκτάς τεχνογνωσία.
Ζ.ΣΚΙΑ∆Α: Μιλάµε για εξειδικευµένα προγράµµατα για τα οποία υπάρχει συγκεκριµένη
µεθοδολογία. Την προηγούµενη ∆ηµοτική θητεία και εγώ και ο κ.∆ρακονταειδής ως ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι της µειοψηφίας είχαµε ψηφίσει την εισήγηση της τότε ∆ηµοτικής Αρχής για ανάθεση
σε εξωτερικό συνεργάτη της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του τότε ∆ήµου
Λευκάδας. Είναι µια αναγκαιότητα να συνεργαστούµε µε µια εξειδικευµένη εταιρεία, η οποία
γνωρίζει και τη µεθοδολογία και αρκετά πράγµατα για τη Λευκάδα.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Γιατί να µην κάνουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου ένα Τεχνικό
Πρόγραµµα και κάνοντας ο Τεχνικός Σύµβουλος το δικό του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα να
κάνουµε µετά τροποποίηση του δικού µας Επιχειρησιακού Προγράµµατος;
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: ∆εν αµφισβητούµε το ζήτηµα της νοµιµότητας. Πρέπει να εξετάσουµε το ζήτηµα
της ουσίας και του αποτελέσµατος. ∆εν θεωρώ ότι δεν υπάρχει το αναγκαίο επιστηµονικό-τεχνικό
και διοικητικό προσωπικό να κάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Γ.Αραβανής, Λ.Πηνελόπη και Κ.Κονιδάρης
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Με δεδοµένο ότι η πρόταση για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα γίνει
µέχρι 31-12-2011, προλαβαίνουν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου να το οργανώσουν. Αυτή είναι η
πρότασή µας.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Μπορούν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, που είναι αξιόλογες, µαζί µε τους
Αντιδηµάρχους να φτιάξουν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη και τα
προηγούµενα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Η πρότασή µας είναι τροποποίηση του προϋπολογισµού, 24.600 µαζί µε τον
ΦΠΑ.
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Στη συνέχεια ετέθησαν σε ψηφοφορία η εισήγηση, η οποία έλαβε 19 ψήφους και η
πρόταση των κ.κ.Ξ.Βεργίνη και Κ.∆ρακονταειδή, να γίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα από τις
Υπηρεσίες του ∆ήµου, η οποία έλαβε 8 ψήφους, των κ.κ.Ξ.Βεργίνη, Α.Καββαδά, Β.Μελά,
Β.Στραγαλινού, Γ.Μαργέλη, Κ.∆ρακονταειδή, Ν.Μπραντζουκάκη, Γ.Λιβιτσάνος.
Ο κ.∆.Γαβρίλης ψήφισε παρών.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2011 και συγκεκριµένα:
Από το αποθεµατικό 9/9111 λαµβάνει ποσό 24.600,00 €. Το ποσό αυτό το µεταφέρει στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 00/6495.013 εγγράφει ποσό 24.600,00 €, ως αµοιβή για την
ανάθεση σε Εξωτερικό Σύµβουλο της σύνταξης του πενταετούς τεχνικού-επιχειρησιακού
προγράµµατος.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.∆ρακονταειδής, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Μαργέλης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 314/11.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα µέλη

