
             
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ  
  ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

 
                      Λθξοφρι 10/8/2022 
                      Αρ.Πρωτ.:    6150 
         

  

 
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από το πρακτικό τθσ 19θσ κατεπείγουςασ  υνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου 
Λθξουρίου τθσ 10θσ  Αυγοφςτου 2022 
Αριθμόσ Απόφαςησ: 104/2022 

Περίληψη 

«Ζγκριςη δαπανϊν και διάθεςη πιςτϊςεων». 

 

το Λθξοφρι, ςιμερα 10 Αυγοφςτου του ζτουσ 2022 θμζρα Σετάρτθ & ϊρα 11:00 το 
Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου Λθξουρίου, πραγματοποίθςε, κατεπείγουςα 
ςυνεδρίαςη (διά περιφοράσ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 78 του Ν. 
4954/2022 φςτερα από τθν με αρ.πρωτ.6119/9-8-2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ 
Προζδρου που ζχει εκλεγεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 64 Ν. 3852/2010, όπωσ το 
άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 71 του Ν. 4555/2018, θ οποία επιδόκθκε 
και δθμοςιεφκθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67, παρ.4 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133/19-7-2018 τ.Α). 
Διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία αφοφ ςε ςφνολο είκοςι ζνα (21) μελϊν, ςυμμετείχαν είκοςι 
(20)  και ονομαςτικά: 

ΠΑΡΟΝΣΕ (20)                                                         ΑΠΟΝΣΕ(1) 
                                                                                           Αν και είχε προςκληθεί νόμιμα 

1 ΓΑΛΑΝΟ   ΓΕΡΑΙΜΟ                                                    

2 ΒΟΛΣΕΡΑ   ΧΡΗΣΟ     

3 ΝΣΙΟΤΑΝΙ   ΓΑΛΕΜΠ   

4 ΜΟΧΟΝΑ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ                                         

5 ΚΑΜΙΝΑΡΗ   ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ                                   ΑΠΟΤΑ δικαιολογθμζνα 

6 ΜΑΡΚΕΣΟ   ΔΗΜΗΣΡΙΟ   

7 ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ   ΔΙΟΝΤΙΟ                                     

8 ΜΟΧΟΠΟΤΛΟ ΑΝΔΡΕΑ                                        

9 ΓΑΛΑΣΗ   ΑΓΓΕΛΟ    

10 ΜΑΡΟΤΛΗ   ΔΙΟΝΤΙΟ                                                 

11 ΡΟΤΧΩΣΑ   ΒΑΙΛΕΙΟ                                           

12 ΛΟΤΚΕΡΗ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ   

13 ΒΕΝΣΟΤΡΑ   ΝΕΣΩΡ      

14 ΛΟΤΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ                                                      

15 ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ-ΖΑΦΕΙΡΗ   ΝΙΚΟΛΑΟ                   
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16 ΜΑΝΣΖΟΤΡΑΣΟ   ΔΗΜΗΣΡΙΟ                              

17 ΤΝΟΔΙΝΟ-ΒΑΛΛΙΑΝΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ                     

18 ΦΑΡΑΚΛΟ   ΕΤΑΓΓΕΛΟ                                         

19 ΔΑΜΟΤΛΙΑΝΟ   ΘΕΟΔΩΡΟ                                  

20 ΚΑΠΑΣΟ   ΒΑΙΛΕΙΟ                                               

21 ΠΡΕΝΣΑΝΟ ΔΙΟΝΤΙΟ    

   τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκε και ςυμμετζχει  ο Διμαρχοσ Λθξουρίου κ. 
Γεϊργιοσ Κατςιβζλθσ.  

τθν ςυνεδρίαςθ επίςθσ ςυμμετζχει και θ υπάλλθλοσ του Διμου κα 
Αφροδίτθ Κατςιβζλθ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Λθξουρίου κ. 
Γαλάτθσ Άγγελοσ, ο οποίοσ αντικακιςτά τθν Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου Κα 
Αδαμαντία Καμινάρθ που απουςιάηει δικαιολογθμζνα, κζτει υπόψθ των μελϊν τθν 
αρικ. πρωτ. 6100/9-8-2022 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ςχετικι  
με το αναφερόμενο ςτθν περίλθψθ κζμα, θ οποία ςτάλκθκε θλεκτρονικά ςε όλουσ 
τουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ προκειμζνου να τοποκετθκοφν και ζχει αναλυτικά ωσ 
εξισ:  
 

ΘΕΜΑ:«Έγθξηζε Δαπαλώλ θαη Δηάζεζε Πηζηώζεσλ» 
 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 158 παξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ 3852/2010,νη πηζηώζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ κπνξεί λα 

δηαηεζνύλ, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη αθνξνύλ Εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή 

άιιεο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο εθδειώζεηο, ζπλέδξηα θαη 

ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώλεη ν Δήκνο ή ε Κνηλόηεηα, εθόζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εδαθηθή ηνπ 

πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ή 

ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 

Σεκεηώλεηαη όηη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Λεμνπξίνπ κε κεηαγελέζηεξε 

απόθαζή ηεο ,ζα εμηδηθεύζεη ηηο πηζηώζεηο από ηνλ σο θάησζη αλαθεξνκέλν ΚΑΕ(15.6162.03) 

Καηόπηλ απηώλ, παξαθαινύκε όπσο  πξνβείηε ζηελ  έγθξηζε ηεο ππ. αξηζ. 286/2022 

απνθάζεσο Αλαιήςεσο Δαπάλεο  θαη ηελ δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πηζηώζεσο , ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη σο αθνινύζσο 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθμός Α.Α.Υ. Ποσό Α.Α.Υ. σε € 
  ΔΑΠΑΝΗ   

1 15.6162.03 

Λοιπζσ αμοιβζσ εκτελοφντων ειδικζσ 
Τπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκερου 

επαγγελματία για τθν πραγματοποίθςθ 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ( υναυλίεσ - 

Θεατρικζσ παραςτάςεισ κ.λ.π. ) 

286/2022 
 
 
 
 

1500,00€ 
 
 
 
 

σνημμένα: α)Α.Α.Υ. (286/2022) 
Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ Σμήματοσ Προχπ/οφ-Λογιςτηρίου 

 

ΠΑΓΩΝΘ ΔΙΟΝΤΙΟ  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ακολουκεί διαλογικι ςυηιτθςθ, ερωτιςεισ και τοποκετιςεισ των Δθμοτικϊν υμβοφλων, 

όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά. 

 Οι Δ.. κ.κ.  Βαςίλειοσ Ρουχωτάσ  και Αραβαντινόσ – Ζαφείρθσ Νικόλαοσ δθλϊνουν 

ότι κα καταψθφίςουν διότι κεωροφν ότι το κόςτοσ τθσ εκδιλωςθσ είναι υψθλό. 

Καλείται το ςϊμα να αποφαςίςει ςχετικά. 
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Σο υμβοφλιο μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι θ 

ψθφοφορία ζγινε μζςω τθλεφϊνου, μειοψθφοφντων των Δ.. κ.κ. Ρουχωτά Βαςίλειου και 

Αραβαντινοφ – Ζαφείρθ Νικόλαου οι οποίοι ψθφίηουν κατά, 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

(θετικζσ ψήφοι: 18) 

 

 Εγκρίνει τθν αρικ. 286/2022 απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ  και διακζτει τθ ςχετικι πίςτωςθ 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία  ωσ ακολοφκωσ: 

 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθμός Α.Α.Υ. Ποσό Α.Α.Υ. σε € 
  ΔΑΠΑΝΗ   

1 15.6162.03 

Λοιπζσ αμοιβζσ εκτελοφντων ειδικζσ 
Τπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα του ελεφκερου 

επαγγελματία για τθν πραγματοποίθςθ 
πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ( υναυλίεσ - 

Θεατρικζσ παραςτάςεισ κ.λ.π. ) 

286/2022 
 
 
 
 

1500,00€ 
 
 
 
 

 ε κάθε περίπτωςη το ςφνολο τησ δαπάνησ δεν μπορεί να ξεπερνά το ενδεικτικό φψοσ τησ 

δαπάνησ. 

 

Θ απόφαςη αυτή ζλαβε αριθμό   104/2022.   
 Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ                    ΣΑ ΜΕΛΘ 
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΘ                                 Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΕ 

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΑΓΓΕΛΟ ΓΑΛΑΣΘ 
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