ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 271
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουλίου 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. 14885/6-7-2017 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. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Τριλίβας Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8.
8. Βλάχος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, Βικέντιος Νικόλαος
13. Γαζής Πάνος, Γρηγόρη Ασπασία, Αραβανής
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14. Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος, Γληγόρης
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. Κων/νος, Φρεµεντίτης Χριστόφορς και Αρβανίτης
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
17. 3ου θέµατος της Η.∆.
17. Βικέντιος Νικόλαος
18. Αραβανής Βασίλειος
18.
19. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
19.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν
20. Σκληρός Φίλιππος
20. την συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
21. Καββαδάς Θωµάς
21.
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22.
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα, αποχώρησε
23. Γληγόρης Κων/νος
23. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
24. Αρβανίτης Σπυρίδων
24.
25. Γαζής Πάνος
25.
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων επέστρεψε πριν
26. την συζήτηση του 22ου θέµατος της Η.∆.
26. Κατωπόδη Ευανθία
27. Γρηγόρη Ασπασία
27.
28. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
28.
29. Ζουριδάκης Ευτύχιος
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.
ΘΕΜΑ 17ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για α) έγκριση τουριστικής προβολής του ∆ήµου µε διαφηµιστική 6σέλιδη καταχώριση
στο περιοδικό travel magazine Θεσσαλονίκης και β) υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης
νοµιµότητας δαπανών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Το θέµα εισηγείται ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆.Σ.:
1) Τις διατάξεις των περιπτ.γ και δ παρ. 3 άρθρο 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».
2) 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 θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων
αναψυχής και διακοπών».
3) Τη µε αριθµ.48/2017-Α∆Α:ΩΠ9ΖΩΛΙ-Χ3Ω απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης του
προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017, σύµφωνα µε το
οποίο προβλέπεται και η διαφηµιστική προβολή του ∆ήµου σε έντυπα.
4) Το µε αριθµ.2134/07-03-2017 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) σχετικά µε
παροχή σύµφωνης γνώµης για το Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το έτος
2017.
5) 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 δέσµευσηάρθρο 66, παρ.1, Ν. 4270/2014).
6) Την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.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.»
7) Το άρθρο 158 παρ. 3 του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) σύµφωνα µε το οποίο 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).
8) Την αριθµ.13/2017-Α∆Α:ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία κατάρτισε και
ψήφισε τον προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2017, και την αριθµ.122/2017-Α∆Α:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8
απόφαση ∆.Σ. µε την οποία ψήφισε την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017.
9) Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ.42221/01-032017-Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ
και
74161/27-04-2017/Α∆Α:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ
αποφάσεις
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
10)Το µε αριθµ.1051/20-06-2017-Α∆ΑΜ:17REQ001560739 αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης για την τουριστική προβολή του ∆ήµου στο εξειδικευµένο στον τουρισµό
περιοδικό TRAVEL MAGAZINE Θεσσαλονίκης, µε 6σέλιδη διαφηµιστική καταχώριση στην ειδική έκδοση
στα αγγλικά ΕΛΛΑ∆Α-ΚΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, κόστους 1.240,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%. Το αφιέρωµα θα δηµοσιευτεί στην έντυπη έκδοση του Σεπτεµβρίου
και θα απευθύνεται κυρίως στους κινέζους κυβερνητικούς εκπροσώπους, αξιωµατούχους, επιχειρηµατίες
, tour operators, δηµοσιογράφους που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς
τουριστικής έκθεσης PHILOXENIA, στην οποία η Κίνα θα συµµετέχει µε δικό της περίπτερο. Το
περιοδικό θα διανεµηθεί επίσης ∆ωρεάν και στους εκθέτες-επισκέπτες από άλλες χώρες που
συµµετέχουν στην ∆ΕΘ.
11)την ανάγκη τουριστικής προβολής του ∆ήµου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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α) την έγκριση τουριστικής προβολής του ∆ήµου µε διαφηµιστική 6σέλιδη καταχώριση στο περιοδικό
travel magazine Θεσσαλονίκης στην έντυπη έκδοση του Σεπτεµβρίου, κόστους 1.240,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%,
β) υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
α) την έγκριση τουριστικής προβολής του ∆ήµου µε διαφηµιστική 6σέλιδη καταχώριση στο περιοδικό
travel magazine Θεσσαλονίκης στην έντυπη έκδοση του Σεπτεµβρίου, κόστους 1.240,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%,
β) την υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 271/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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