ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 263/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη 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. 13567/5-7-2019 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
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Γιαννιώτης Οδυσσέας
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Γρηγόρη Ασπασία
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Βικέντιος Νικόλαος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Σκληρός Παναγιώτης
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Αραβανής Βασίλειος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
Ζουριδάκης Ευτύχιος
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
Σκληρός Φίλιππος
16
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
16
Καββαδάς Θωµάς
17
Γληγόρης Κων/νος
17
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
23
23
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
24
24
25
25
26
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
δεκαεπτά (17) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 1 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 14, 15 και 13.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 34 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 14ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)
«Κλεισθένης Ι».
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση τη υπηρεσίας, η οποία έχει
ως εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό
πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη
απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η
συγκεκριµένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισµού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου
202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν.
3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο
για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»
Με τις αριθµ. 513/2018, 93/2019 και 176/2019 αποφάσεις ∆.Σ. που ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους
η
2019, την 1 και 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2019, η οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 6907/23-01-2019-Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4,
67926/4-04-2019 και 118585/31-52019/Α∆Α:ΨΦΒΦΟΡ1Φ-2Ξ1 αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,
αντίστοιχα, εγγράφηκαν:
• Στον Κ.Α. 00-6441 «Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» πιστώσεις ύψους 3.000,00 ευρώ
• Στον Κ.Α. 00-6495.001 «Λοιπές ∆απάνες» πιστώσεις ύψους 12.000,00 ευρώ, από τις οποίες έχουν διατεθεί
3.110,00 ευρώ
• Στον Κ.Α. 00-6453.000 «Λοιπές συνδροµές» πιστώσεις ύψους 10.200,00 ευρώ .
• Στον Κ.Α. 00-6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών» πιστώσεις ύψους 10.000,00 ευρώ, από τις οποίες έχουν διατεθεί 2.781,32 ευρώ.
Α. Υπάρχει η ανάγκη να πληρωθούν οι ετήσιες συνδροµές του ∆ήµου Λευκάδας για:
-2.000,00 ευρώ για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
-3.000,00 ευρώ για το ∆ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ-∆ΑΦΝΗ
-700,00 ευρώ για το ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
-1.900,00 ευρώ για απόκτηση κωδικού πρόσβασης του ∆ήµου σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών, για
ενηµέρωση των υπαλλήλων
Β. Σύµφωνα µε το αριθµ.1129/24-06-20149/Α∆ΑΜ:19REQ005153369 αίτηµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
υπάρχει η ανάγκη για δαπάνη ενοικίαση δύο χηµικών τουαλετών και καθαρισµού δύο χηµικών τουαλετών, συνολικού
ύψους 1.860,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α. θα χρησιµοποιηθούν στην βραβευµένη µε γαλάζια σηµαία
ακτή Λευκάδα-Γύρα/Κάστρο , καθώς στη συγκεκριµένη ακτή δεν υφίστανται παρακείµενα καταστήµατα προς
εξυπηρέτηση των λουοµένων και ανταπόκριση των κριτηρίων του προγράµµατος.
Γ. Το αριθµ.1230/8-07-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού
α
ενηµερώνει ως προς τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 158, παράγραφος 3 , του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114-Α’)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: « 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…»
Το Ιστορικό Μουσείο «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» και ο Ναυτικός όµιλος Μεσολογγίου µε το από 3-7-2019 έγγραφό τους
µας ενηµερώνουν ότι προτίθενται να ανεγείρουν µαρµάρινο µνηµείο στον Κάλαµο Λευκάδας , ως ένδειξη τιµής και
ευγνωµοσύνης στους κατοίκους του νησιού για την φιλοξενία που παρείχαν κατά τη διάρκεια των Πολιορκιών και της
Εξόδου του Μεσολογγίου. Για την ανέγερση του αγάλµατος έχει υποδειχθεί χώρος από τους εκπροσώπους του
Καλάµου.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 27-7-2019 και θα περιλαµβάνει , εκτός των αποκαλυπτηρίων, και
καλλιτεχνικά δρώµενα: µουσικά σύνολα, χορευτικά τµήµατα, παρουσία Φιλαρµονικής Μεσολογγίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αιτούνται την αρωγή του ∆ήµου ως διοργανωτή µε την κάλυψη των εξόδων
µεταφοράς ποσού περίπου 1.200,00 ευρώ προς και από τον Κάλαµο περίπου εκατόν τριάντα (130) ατόµων που θα
συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις.
Επειδή η προτεινόµενη εκδήλωση σχετίζεται µε την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου και συνδέεται µε την
προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, εµπίπτει στις ανωτέρω
διατάξεις του Ν. 3463/2006 και στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου έχουν προβλεφθεί ανάλογες
πιστώσεις (ΚΑ 00-6441 «Συµµετοχή σε συνέδρια , συναντήσεις και διαλέξεις»), παρακαλούµε να προβείτε σε κάθε
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απαιτούµενη ενέργεια που αφορά στην εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης, προκειµένου ο ∆ήµος να συµµετέχει ως
διοργανωτής στην παραπάνω περιγραφείσα εκδήλωση.»
∆. Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 3γ του ν.3463/2006 ορίζεται: «…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…».
Σύµφωνα µε την 143/2019 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η υποβολή υποψηφιότητας του Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ στο βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020», θεσµός που υπάγεται στον ∆ιεθνή Πολιτιστικό
Οργανισµό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ FORUM ΜΟΥΣΕΙΩΝ. Αφού υποβλήθηκε η πρόταση του ∆ήµου και καταβλήθηκε η
η
συνδροµή , ορίσθηκε ως ηµεροµηνία ελέγχου και διαπίστωσης των προϋποθέσεων η 23 Ιουλίου 2019.
Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας-αλληλογραφίας που διεξήγε το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού, αρµόδια ελέγχου από το πρόγραµµα βράβευσης «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020», έχει
ορισθεί η Dina Sorokina, η οποία και θα µεταβεί στο χώρο του Μουσείου στη Λευκάδα για τη διενέργεια του
προαναφερόµενου ελέγχου. Επειδή η εν λόγω διαδικασία εµπίπτει στο πλαίσιο της διάταξης του 158 παρ. 3γ του
ν.3463/2006 ως συµβάλλουσα στη πολιτιστική ανάπτυξη και διεθνή προβολή του ∆ήµου µας, είναι αναγκαίο να
καλυφθούν οι δαπάνες φιλοξενίας ( διανυκτέρευση-δείπνο) της ανωτέρω υπεύθυνης του ελέγχου, συνολικού ποσού
600,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Της έγκρισης των δαπανών µε την εξειδίκευση πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.Ε. ως εξής:
Α/Α

1.

Κ.Α.Ε

00-6453.000

00-6495.001

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΥ

«Λοιπές συνδροµές»

«Λοιπές δαπάνες»

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

-2.000,00 ευρώ
-3.000,00 ευρώ
-700,00 ευρώ
-1.900,00 ευρώ

1.860,00 ευρώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
-Ετήσια συνδροµή για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
-Ετήσια συνδροµή για το ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ-∆ΑΦΝΗ
-Ετήσια συνδροµή για το ΕΘΝΙΚΟ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ
ΥΓΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2019
-για απόκτηση κωδικού πρόσβασης
του ∆ήµου σε ηλεκτρονική βάση
πληροφοριών, για ενηµέρωση των
υπαλλήλων
Για δαπάνη ενοικίασης δύο χηµικών
τουαλετών και καθαρισµού δύο
χηµικών τουαλετών, συνολικού ύψους
1.860,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
24% Φ.Π.Α. θα χρησιµοποιηθούν στην
βραβευµένη µε γαλάζια σηµαία ακτή
Λευκάδα-Γύρα/Κάστρο , καθώς στη
συγκεκριµένη ακτή δεν υφίστανται
παρακείµενα
καταστήµατα
προς
εξυπηρέτηση των λουοµένων και
ανταπόκριση των κριτηρίων του
προγράµµατος.

2.

00-6441

«Συµµετοχή σε
συνέδρια ,
συναντήσεις και
διαλέξεις»),

1.200,00 ευρώ

00-6433

«Τιµητικές διακρίσεις,
αναµνηστικά δώρα
και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων
και

600,00 ευρώ

3.

4.
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Για συµµετοχή του ∆ήµου
Λευκάδας στη συνάντηση µε το
Ιστορικό Μουσείο «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» και
τον Ναυτικό όµιλο Μεσολογγίου 27-72019 στον Κάλαµο προ πλαίσιο
ανέγερσης µαρµάρινου µνηµείου , ως
ένδειξη τιµής και ευγνωµοσύνης στους
κατοίκους του νησιού για την φιλοξενία
που παρείχαν κατά τη διάρκεια των
Πολιορκιών και της Εξόδου του
Μεσολογγίου.
Για
δαπάνες
φιλοξενίας
(
διανυκτέρευση-δείπνο) της υπεύθυνης
ελέγχου
και
διαπίστωσης
των
προϋποθέσεων υποψηφιότητας του
Μουσείου ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ στο

βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της
Χρονιάς 2020», θεσµός που υπάγεται
στον ∆ιεθνή Πολιτιστικό Οργανισµό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ FORUM ΜΟΥΣΕΙΩΝ.

αντιπροσωπειών»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση των δαπανών µε την εξειδίκευση πιστώσεων των Κ.Α.Ε. σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 263/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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