ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 354
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 27511/18-12-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα δέκα οκτώ (18) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν
το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεµάτων που
αναγράφονται στην αρ. 27511/18-12-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
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Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Για το 1ο και 3ο θέµα: λόγω λήξης του οικονοµικού έτους 2015 θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση του
προϋπολογισµού & διάθεση πιστώσεων προκειµένου να πληρωθούν δαπάνες και υποχρεώσεις του
∆ήµου οι οποίες δηµιουργήθηκαν µετά την 14η ∆εκεµβρίου 2015 (ηµεροµηνία τελευταίας τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και δεν επιδέχονται καθυστέρησης επειδή πρέπει να
πληρωθούν εντός του ∆εκεµβρίου.
Για το 2ο θέµα: το κατεπείγον προκύπτει από την έκτακτη συνεδρίαση της ∆ΕΠ στις 18/12/2015
για την κατεπείγουσα ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης για την άµεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων του
∆ήµου µας.
Για το 4ο θέµα: λόγω καθυστέρησης της συνεδρίασης του Τεχνικού Συµβουλίου Νοµού Λευκάδας
η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/15 εκκρεµούν πληρωµές απαραίτητες για τον δείκτη
απορρόφησης του έργου που πρέπει να γίνουν εντός του ∆εκεµβρίου.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που
περιγράφονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για την έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου, κατά την συνεδρίαση της ΠΕ∆ Ιονίων
Νήσων που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, εντεταλµένος σύµβουλος

Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Νικητάκης Μάρκος, ο οποίος είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«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 δαπάνης για παράθεση δείπνου σε 23 περίπου άτοµα, στο πλαίσιο συνεδρίασης της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Λευκάδας.
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 «Λοιπές
δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 2015.»
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Α. Την έγκριση δαπάνης για παράθεση δείπνου σε 23 περίπου άτοµα, στο πλαίσιο συνεδρίασης της
Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων (Π.Ε.∆.) Ιονίων Νήσων, στην πόλη της Λευκάδας.
Β. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 «Λοιπές
δαπάνες δηµοσίων σχέσεων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το οικ. έτος 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.354/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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