ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 142
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 5379/23-3-2017 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. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6.
6. Σέρβος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. ψηφοφορία του 1ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε
13. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. 6ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. Τριλίβας Χρήστος
18. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
19. Καρφάκη Μαριάννα
19.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. πριν την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. 13ου θέµατος της Η.∆.
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
ου
27. Σκληρός Φίλιππος
27. την ψηφοφορία του 17 θέµατος της Η.∆. και
28. Καββαδάς Θωµάς
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18ου θέµατος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. της Η.∆.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 23ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συµµετοχής & µετακίνησης δηµοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη
LEUCATE της Γαλλίας και υποβολή αιτήµατος στον Αναπληρωτή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας
δαπανών.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Κω/νος ∆ρακονταειδής, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Στις 9 Οκτωβρίου 2016 , µε αφορµή τη συµµετοχή στον αγώνα ορεινού τρεξίµατος της Νικιάνας ,
επισκέφθηκε την πόλη µας ο σύλλογος δροµέων “L’ EnjambeeLeucatoise” από την αδελφοποιηµένη µε
το ∆ήµο µας πόλη Leucateτης Νότιας Γαλλίας.
Η αποστολή συνοδευόταν από 2 Αντιδηµάρχους της Leucate (κ.YvesMontaneκαιEvelynRouffia), οι
οποίοι παρέδωσαν στο ∆ήµαρχο Λευκάδας επίσηµη πρόσκληση εκ µέρους του ∆ηµάρχου της Leucate
,κ. MichelPy , για να παραβρεθεί στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεαµάτων του ∆ρόµου “SolyFiesta” που θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαϊου 2017 στη Leucate.
Η πρόσκληση υπογραµµίζει την σηµασία της αδελφοποίησης και για τις δύο πλευρές έτσι όπως έχει
εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια µε επισκέψεις δηµοτών ένθεν και ένθεν.
Hπρόσκληση αφορά τον κ. ∆ήµαρχο καθώς και ένα καλλιτεχνικό σχήµα από την πόλη µας κατάλληλο
για το είδος της εκδήλωσης. Πρόκειται για ένα διήµερο Καρναβάλι µε πολλές δράσεις στο δρόµο.
Oκ. ∆ήµαρχος πρότεινε στην πρώτη συνεδρίαση του ∆Σ του Πνευµατικού Κέντρου στις 17 Ιανουαρίου
2017 να επιλεγεί για το ταξίδι στη Leucate, το καλλιτεχνικό σχήµα που θα κερδίσει την Καρναβαλική
ράβδο στις εκδηλώσεις της Αποκριάς. Η πρότασή του έγινε δεκτή από το ∆Σ του Πνευµατικού Κέντρου
και πήρε αριθµό απόφασης 2/2017.
Μετά από τη διεξαγωγή των Καρναβαλικών εκδηλώσεων της Λευκάδας και την απονοµή της
Καρναβαλικής ράβδου σε δύο σχήµατα: «Pagonia Averta» (Aργυρή Κατωπόδη-Σταυρούλα Σταύρακα)
και «Το δικό µας παραµύθι» (Ειρήνη Μεσσήνη) αποφασίστηκε η διοργάνωση του ταξιδιού µε τα
παραπάνω σχήµατα. Τα έξοδα µετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και µεταφορά στο αεροδρόµιο της
Αθήνας) βαρύνουν τους συµµετέχοντες.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
Α) την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συνοδεία της καρναβαλικής οµάδας που θα ταξιδέψει στη
Γαλλία από 25 έως 30 Μαΐου 2017. Από το ∆ήµο Λευκάδας προτίθεται να ταξιδέψει ο κ. ∆ήµαρχος ως
επικεφαλής, συνοδευόµενος από τον κ. Σπύρο Αρβανίτη, Αντιπρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου και
∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, την κα Ευανθία Κατωπόδη µέλος του ∆Σ από τη δηµοτική
παράταξη «Ανοίγουµε Πανιά» και την κα Ιωάννα Φίλιππα, Ειδική Σύµβουλο του ∆ηµάρχου. Ο ∆ήµος
Λευκάδας θα καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια των 4 µελών της αποστολής από Αθήνα για Βαρκελώνη
(είναι το πλησιέστερο αεροδρόµιο για τον προορισµό) και αντίστροφα.
Β)
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, που αναφέρονται ρητά και περιοριστικά στο εν λόγω άρθρο (εκτός δηλαδή από
εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, διατίθενται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή
του ∆ηµάρχου). Μεταξύ αυτών είναι και οι δαπάνες που αφορούν εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες
πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος.
2. Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ορίζεται ότι: «Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη (ήτοι στη συγκεκριµένη
περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο), ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2)
αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των
τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος, εφόσον: i) συντρέχουν οι
οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ.2 του Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία
αφορά είναι νόµιµη κατά την έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β΄ του Ν.4270/2014, iii) η σχετική
απαίτηση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης
ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο παρόν διάταγµα.»
3. Με την αριθµ.13/2017 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό και
το Ο.Π.∆. του έτους 2017.
4. H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.42221/01-032017-Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου.
Να υποβληθεί αίτηµα προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ως κάτωθι:
- Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» µε ποσό 1.000,00
ευρώ.
- Κ.Α.Ε. 10-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µε ποσό
270,00 ευρώ.
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους αποφασίζει:
Α) Την αποδοχή της πρόσκλησης του ∆ηµάρχου της Leucate ,κ. MichelPy , για να παραβρεθεί ο
∆ήµαρχος Λευκάδας, στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Θεαµάτων του ∆ρόµου “SolyFiesta” που θα
πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαϊου 2017 στη Leucate, την αποστολή
δηµοτικής αντιπροσωπείας καθώς και συνοδεία της καρναβαλικής οµάδας, όπως αναφέρεται στην
εισήγηση, από 25 έως 30 Μαΐου 2017.
Η ∆ηµοτική αντιπροσωπεία θα περιλαµβάνει τον κ. ∆ήµαρχο ως επικεφαλής, τον κ. Σπύρο Αρβανίτη,
Αντιπρόεδρο του Πνευµατικού Κέντρου και ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, την κα Ευανθία
Κατωπόδη µέλος του ∆Σ από τη δηµοτική παράταξη «Ανοίγουµε Πανιά» και την κα Ιωάννα Φίλιππα,
Ειδική Σύµβουλο του ∆ηµάρχου.
Ο ∆ήµος Λευκάδας θα καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια των 4 µελών της αποστολής από Αθήνα για
Βαρκελώνη (είναι το πλησιέστερο αεροδρόµιο για τον προορισµό) και αντίστροφα.
Β) Την υποβολή αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ως κάτωθι:
- Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών» µε ποσό 1.000,00
ευρώ.
- Κ.Α.Ε. 10-6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µε ποσό
270,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 142/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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