ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 340/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 20561/14-09-2017 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Καββαδάς Θωµάς
Τριλίβας Χρήστος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Γρηγόρη Ασπασία
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Ζουριδάκης Ευτύχιος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Θερµός προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Χρήστος Κατηφόρης προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ανδρέας Παπαδόπουλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Βασίλειος Αραβανής αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του
ου
ο
10 θέµατος το οποίο προτάχθηκε οµόφωνα πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. Τέλος αποχώρησε πριν τη συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
- Οι ∆.Σ. κα Ευανθία Κατωπόδη και κ. Χριστόφορος Φρεµεντίτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
- Ο ∆.Σ. κ. Νικόλαος Βικέντιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 8 θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ο

Το 10 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα για συζήτηση πριν από το 5 θέµα της Η.∆.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του Μουσείου «Άγγελος Σικελιανός» και υποβολής
αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης
Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπάνης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως
εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
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) «…3. Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για
την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές,
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, 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. β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο ∆ήµος
ή η Κοινότητα. 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 ∆ήµου ή της
Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόµενες δαπάνες δηµοσίων σχέσεων…»
Η αναγραφή συγκεκριµένης πίστωσης στον προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεν σηµαίνει και έγκριση για την
πραγµατοποίηση δαπανών σε βάρος αυτής. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισµού δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
(εκτελεστούν), αν προηγουµένως δεν διατεθούν (ψηφιστούν) µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου.
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.
Με την αριθµ.13/2017-Α∆Α:ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και ψήφισε τον
προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2017, µε την αριθµ.122/2017-Α∆Α:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
η
ψήφισε την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 και µε τις αριθµ.225/2017-Α∆Α:Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8 και 245/2017η
Α∆Α:7ΤΦΧΩΛΙ-6ΩΗ αποφάσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε τη 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ.42221/01-03-2017Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ, 74161/27-04-2017/Α∆Α:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ και 139149/13/07-2017-Α∆Α:69ΒΘΟ1Φ-ΥΣΟ αποφάσεις
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Στις 7 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους προγραµµατίζονται τα εγκαίνια του Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ η
δηµιουργία του οποίου στηρίζεται στη µέγιστη προσφορά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Με το αριθµ. 1643/14-09-2017 έγγραφο
του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού γίνεται αίτηµα σύµφωνα µε το οποίο οι δαπάνες
για τη διοργάνωση εγκαινίων ανέρχονται στο ποσό περίπου των 10.000,00 ευρώ και περιλαµβάνουν κυρίως φιλοξενία –
διαµονή, διατροφή-προσφορά αναµνηστικών δώρων σε διακεκριµένα πρόσωπα, ανθοστολισµός, ελαφρύ γεύµα,
φωτογράφηση-βιντεοσκόπηση.
Επιπλέον θέτουµε υπόψη των µελών την ανάγκη εγκαινίων του Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ενός έργου που
ανάγεται στις δραστηριότητες του δήµου που προάγουν τους σκοπούς του και εξυπηρετεί τα συµφέροντα της τοπικής
κοινωνίας καθώς θα συνδράµει στην αναβάθµιση της περιοχής, την πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
α) την έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ κατά τις 7 Οκτωβρίου 2017, για τους
ανωτέρω λόγους,
β) την έγκριση υποβολής αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για έκδοση
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ποσού 10.000,00 ευρώ.»
Ο εισηγητής στη συνέχεια διόρθωσε την ηµεροµηνία των εγκαινίων από 7 Οκτωβρίου 2017 στην ορθή 6 Οκτωβρίου 2017.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι ένα (21) ψήφους αποφασίζει:
α) την έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ στις 6 Οκτωβρίου 2017,
β) την έγκριση υποβολής αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για έκδοση
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, ποσού 10.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 340/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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