ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 366/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23675/19-10-2017
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
Γαζής Πάνος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Θερμός Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Παπαδόπουλος Ανδρέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
12
Κοντομίχης Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Σκληρός Παναγιώτης
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Αραβανής Βασίλειος
22
23
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
23
24
Ζουριδάκης Ευτύχιος
24
25
Σκληρός Φίλιππος
25
26
Καββαδάς Θωμάς
26
27
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
27
28
Γληγόρης Κων/νος
28
29
Γαρύφαλλος Δημήτριος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι εννέα (29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ. Προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε το 13ο θέμα της Η.Δ. μετά το 7ο.
Ο Δ.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και
Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, ΣκιαδάΠετούση Ζωϊτσα, Αρβανίτης Σπυρίδων και Βλάχος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ. και επέστρεψε ο Δ.Σ. Αρβανίτης
Σπυρίδων. Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ΗΔ
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος της Η.Δ. Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα
αποχώρησε πριν την συζήτηση του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Κων/νος Γληγόρης, ήταν εκτός αιθούσης στο 4ο, 5ο, και
6ο θέμα της Η.Δ., επέστρεψε στο 7ο , ήταν εκτός αιθούσης στο 8ο, προσήλθε πριν το 10ο, αποχώρησε πριν την συζήτηση
του 18ου, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 21ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 27/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ.
έτους 2017.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο,
ομόφωνα, με είκοσι εννέα (29) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης
του θέματος: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η
οποία έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ.80/2016 πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου
οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία
πίστωση (νομική δέσμευση-άρθρο 66, παρ.1, Ν. 4270/2014).
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.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, 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.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) το Δημοτικό 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 Δημάρχου) «…3.
Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή
της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την
πληρωμή δαπανών, που αφορούν: …. γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία
αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι
συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων…»
Με την αριθμ.13/2017-ΑΔΑ:ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατάρτισε και
ψήφισε τον προϋπολογισμό και το ΟΠΔ του έτους 2017, με την αριθμ.122/2017-ΑΔΑ:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8
απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 ,με
τις αριθμ.225/2017-ΑΔΑ:Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8, 245/2017-ΑΔΑ:7ΤΦΧΩΛΙ-6αποφάσεις το Δημοτικό
Συμβούλιο ψήφισε τη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 και με τις αριθμ.300/2017 και
318/2017 αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους
2017.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόμιμες σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ.42221/0103-2017-ΑΔΑ:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ, 74161/27-04-2017/ΑΔΑ:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ
139149/13/07-2017ΑΔΑ:69ΒΘΟ1Φ-ΥΣΟ
και
206389/07-09-2017-ΑΔΑ:68ΝΞΟΡ1Φ-ΓΦΟ
αποφάσεις
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Με την αριθμ.331/2017-ΑΔΑ:Ω52ΙΩΛΙ-5ΛΤ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε εκτός
των άλλων η αποστολή διαφημιστικού υλικού στην έκθεση στο Λονδίνο World Travel Market από 6
έως 8 Νοεμβρίου 2017 καθώς στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη από 10 έως
12 Νοεμβρίου 2017 και η υποβολή αιτήματος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας
δαπάνης ύψους 1.000,00 ευρώ.
Το υλικό που θα αποσταλεί στην έκθεση του Λονδίνου είναι 2 κιβώτια με έντυπο διαφημιστικό
υλικό του Δήμου των 20 κιλών το καθένα και η δαπάνη της αποστολή του ανέρχεται , μετά από
έρευνα αγοράς της αρμόδιας υπηρεσίας , στα 98,00 ευρώ.
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Το υλικό που θα αποσταλεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι 2 κιβώτια με έντυπο
διαφημιστικό υλικό του Δήμου των 20 κιλών το καθένα και η δαπάνη της αποστολή του ανέρχεται ,
μετά από έρευνα αγοράς της αρμόδιας υπηρεσίας , στα 35,08 ευρώ.
Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών εξέδωσε την αριθμ. Α1006/2017 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και βεβαιώνει την πίστωση συνολικού ποσού 133,08
ευρώ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 και τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ.1α του αρθρ.4 του Π.Δ.80/2016 για τις σχετικές δαπάνες.
Επιπλέον με την αριθμ.351/2017-ΑΔΑ:ΩΗΣΠΩΛΙ-Κ6Τ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ο
εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο 34 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας που θα
διεξαχθεί στην πόλη της Λευκάδας από 3έως 5 Νοεμβρίου 2017 και η υποβολή αιτήματος προς τον
Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης
Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης ύψους 3.000,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους
δαπανών διατροφής.
Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών εξέδωσε την αριθμ. Α-1007/2017 Πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης και βεβαιώνει την πίστωση συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ στον εγκεκριμένο
α
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1 του
αρθρ.4 του Π.Δ.80/2016 για τις σχετικές δαπάνες.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, για τους ανωτέρω λόγους:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

1.

Α-1006

23-10-2017

00-6434.002

2.

Α Α-1007

23-10-2017

00-6441

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΠΟΣΟ

133,08
3.000,00

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι εννέα (29) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης σε βάρος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017, για τους ανωτέρω λόγους:
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

1.

Α-1006

23-10-2017

00-6434.002

2.

Α Α-1007

23-10-2017

00-6441

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 366/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΠΟΣΟ

133,08
3.000,00

