ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 426/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 26381/16-11-17 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
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 3
θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 9 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ για υποβολή αιτήµατος στον Αν/τη Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση
Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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2)
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5)

6)

7)

8)

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες, ανάµεσα στις άλλες
αρµοδιότητες των ∆ήµων και των Κοινοτήτων που αναφέρονται είναι και η «εκπόνηση,
υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους
και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού καθώς και η δηµιουργία θερέτρων και
άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών»
Τις διατάξεις των περιπτ. γ και δ παρ.3 άρθρ.158 του Ν.3463/2006 σύµφωνα µε τις οποίες
ορίζεται ότι πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για
την πληρωµή δαπανών που αφορούν την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο του
∆ήµου ή της Κοινότητας.
Τη µε αριθµ.48/2017-Α∆Α:ΩΠ9ΖΩΛΙ-Χ3Ω απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017,
σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται και η προµήθεια usb sticks τα οποία θα περιέχουν τόσο τα
βίντεο προβολής του νησιού όσο και φωτογραφικό υλικό και πληροφοριακό για τη Λευκάδα,
καθώς και έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να παρέχονται στις επαφές µας µε τους
tour operators και travel bloggers στις τουριστικές εκθέσεις. Επιπλέον προβλέπεται και η
προµήθεια µπρελόκ µε το σήµα του ∆ήµου για ενσωµάτωσή τους µε τα usb sticks.
Το µε αριθµ. πρωτ.2134/07-03-2017 του Ε.Ο.Τ. περί παροχής σύµφωνης γνώµης για το
Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017,
Τη µε αριθµ.5788/20-05-2016 εγκύκλιο του ΕΟΤ σύµφωνα µε την οποία δεν απαιτείται παροχή
σύµφωνης γνώµης από τον ΕΟΤ για «…τα δώρα και γενικά τα αντικείµενα φιλοφρονήσεων (usb
sticks, κονκάρδες, στυλό, µολύβια, ηµερολόγια, τσάντες, σακούλες, θήκες, tablet κ.λπ.), τα
οποία προσφέρονται σε τουριστικούς παράγοντες και πρόσωπα, προκειµένου να ενισχύσουν τη
διαδικασία προβολής του ελληνικού τουρισµού».
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆.80/2016 πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου 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 τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι
γραµµένες στον προϋπολογισµό δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο
έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Πριν την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», ως αρµόδιος διατάκτης στη εν λόγω περίπτωση,
υποβάλλει τεκµηριωµένο αίτηµα στον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών προκειµένου να
προβεί στην έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Το αίτηµα προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης.
Το µε αριθµ.17-11-2017 αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης για
την προµήθεια
• νοµισµάτων από ορείχαλκο πάχους 3 χιλ. µε επαργύρωση ή επιχρύσωση µε την ανάγλυφη
όψη του σήµατος του ∆ήµου «Πήγασος» από τη µια πλευρά και την επιγραφή «∆ΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ-MUNICIPALITY OF LEFKADA-GREECE από την άλλη πλευρά, µε
προσάρτηση κλειδοθήκης, 600 τεµάχια, συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 24% 2.604,00 ευρώ,
και
•

USB FLASH DRIVE- 8GB ALUMINIUM χωρητικότητας 8GB, χρώµατος µεταλλικού,
διαστάσεων 39Χ12,4Χ4,6mm, 600 τεµάχια, συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 24% 5.208,00
ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
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Την έγκριση υποβολής αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της ανωτέρω
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, συνολικού
ποσού 7.812,00 ευρώ.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεπτά (17) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση υποβολής αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της ανωτέρω
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, συνολικού
ποσού 7.812,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 426/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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