ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 192
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30
ήρθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθμ. 13741/28-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Γιαννούτσος Πέτρος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Νικητάκης Μάρκος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καρβούνης Σπυρίδων
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Γεωργάκης Βασίλειος
Αραβανής Σπυρίδων
Βλάχος Σπυρίδων

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Σίδερης Αντώνιος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμμετοχή του Δήμου στην ημερίδα που διεξάγει το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο», την 1-6-2013 και
έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω διεξαγωγής της ημερίδας την 1-6-2013 και
θεωρείται απαραίτητη η συμμετοχή του Δήμου στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος θέτει το κατεπείγον της συνεδρίασης προς έγκριση στο Σώμα.
Ομόφωνα το Δ.Σ. αποδέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο
Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διαθέτει πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου για την πληρωμή δαπανών που αφορούν
μεταξύ άλλων σε εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές,
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος,
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. Επίσης όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο
Δήμος.
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διοργανώνει ημερίδα στη Λευκάδα, στις 0106-2013, με θέμα “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο”.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με
την ασφάλεια και τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε γονείς και παιδιά, αλλά και σε όσους ενήλικες
επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του
ψηφιακού κόσμου και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
Στόχος είναι οι γονείς να μπορέσουν να κατανοήσουν το διαδίκτυο και να προφυλάξουν
τα παιδιά τους από τους νέους κινδύνους που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο, με την ανάπτυξη
των νέων τεχνολογιών, απολαμβάνοντας παράλληλα τα πολλαπλά οφέλη του διαδικτύου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ημερίδα που διεξάγει το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, με θέμα “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο” στις 01-06-2013 στη Λευκάδα.
Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 710,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6441
«Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2013, προκειμένου να πληρωθούν οι παρακάτω δαπάνες:
−

Ηχητική κάλυψη ημερίδας, ποσό 250,00 ευρώ

−

Μπουφές (καφές, βουτήματα, αναψυκτικά), ποσό 200,00 ευρώ

−

Διακόσμηση αίθουσας (λουλούδια), ποσό 60,00 ευρώ

−

Παροχή γεύματος, ποσό 200,00 ευρώ
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ημερίδα που διεξάγει το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με θέμα “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο” στις 01-06-2013 στη
Λευκάδα.
2) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 710,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6441
«Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» του προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2013, προκειμένου να πληρωθούν οι παρακάτω δαπάνες:
−

Ηχητική κάλυψη ημερίδας, ποσό 250,00 ευρώ

−

Μπουφές (καφές, βουτήματα, αναψυκτικά), ποσό 200,00 ευρώ

−

Διακόσμηση αίθουσας (λουλούδια), ποσό 60,00 ευρώ

−

Παροχή γεύματος, ποσό 200,00 ευρώ

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 192/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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