ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 529/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, 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. 25139/6-12-2018 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
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Τριλίβας Χρήστος
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κακλαµάνη Αναστασία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
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
είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 36ης/2018 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, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1) 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»
2) 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.
3) Τη µε αριθµ.18/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης προγράµµατος δράσεων τουριστικής
προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2018, σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται και η προµήθεια
διαφηµιστικού υλικού για την προβολή του ∆ήµου.
4) Το µε αριθµ. πρωτ.1571/6-02-2018 του Ε.Ο.Τ. περί παροχής σύµφωνης γνώµης για το Πρόγραµµα
Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2018,
5) 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».
6) Σύµφωνα µε την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09:
"α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου
βαθµού από τα αρµόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωµή χρηµατικό ένταλµα, όταν
αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται µεν από το νόµο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α.,
σχετίζεται δε, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ µέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά,
πολιτικά, πνευµατικά και οικονοµικά συµφέροντα των δηµοτών ή συµβάλλει στην ενεργό συµµετοχή τούτων
για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο
ανάλογο ή προσήκον µέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται µε την τήρηση της
αρχής της οικονοµικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγµατοποίησης της…
β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούµενης περίπτωσης είναι ιδίως: Η παροχή
αναµνηστικών ειδών σε συµµετέχοντες σε πρόγραµµα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.".
7) 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. 487/2017, 70/2018-Α∆Α:ΨΦΧΤΩΛΙ-Χ∆Ω, 130/2018-Α∆Α:6ΓΑΥΩΛΙ-8Α9, 237/2018Α∆Α:ΩΡΖ3ΩΛΙ-2ΙΙ και 326/2018 αποφάσεις ∆.Σ. που ψήφισε τον προϋπολογισµό και τις αναµορφώσεις του έτους
2018, και οι οποίες ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σύµφωνα µε τις αριθµ. πρωτ. 19490/29-01-2018Α∆Α:ΨΚ8ΘΟΡ1Φ-Τ3Κ, 68759/4-04-2018-Α∆Α:755ΣΟΡ1Φ-ΙΞ1, 83053/27-4-2018-Α∆Α:6Γ2ΑΟΡ1Φ-0Χ5, 146123/1307-2018-Α∆Α:ΩΒΤΑΟΡ1Φ-6ΚΠ και 201761/19-09-2018 αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, εγγράφηκαν:
- Στον Κ.Α. 00-6434.002 «Τουριστική προβολή ∆ήµου Λευκάδας» πιστώσεις ύψους 15.000,00 ευρώ από τις οποία
είναι αδιάθετα € για 9.336,23 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 είναι αδιάθετα
Με το αριθµ.2214/19-11-2018-Α∆ΑΜ:18REQ004032655 αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης υπάρχει η ανάγκη προµήθειας 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,
200 τεµάχια, και 200 τοποθετηµένα σε βελούδινη θήκη, συνολικού ποσού 3.596,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
24% Φ.Π.Α.
Με το αριθµ.2206/16-11-2018 αίτηµα του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης υπάρχει η
ανάγκη προµήθειας αναµνηστικών πλακετών για τη βράβευσης αθλητών που διακρίθηκαν στα Πανελλήνια
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Πρωταθλήµατα 2016 και 2017 και από προκρίθηκαν στα κλιµάκια της Εθνικής Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθληµα στα Σκόπια το 2017 και στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 2018, ύψους 396,80 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση για εξειδίκευση πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.Ε. ως εξής:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

00-6434.002

Τουριστική προβολή ∆ήµου
Λευκάδας

9.336,23

00-6433

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

396,80

1.

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Για 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, 200 τεµάχια,
και 200 τοποθετηµένα σε βελούδινη θήκη,
συνολικού
ποσού
3.596,00
ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.
Για προµήθειας αναµνηστικών πλακετών
για
τη
βράβευσης
αθλητών
που
διακρίθηκαν
στα
Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα 2016 και 2017 και από
προκρίθηκαν στα κλιµάκια της Εθνικής
Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
στα Σκόπια το 2017 και στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα του 2018, ύψους 396,80
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαέξι (16) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση για εξειδίκευση πιστώσεων των κάτωθι Κ.Α.Ε. ως εξής:
Α/Α

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ

00-6434.002

Τουριστική προβολή ∆ήµου
Λευκάδας

9.336,23

00-6433

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

396,80

1.

2.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Για 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, 200 τεµάχια,
και 200 τοποθετηµένα σε βελούδινη θήκη,
συνολικού
ποσού
3.596,00
ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.
Για προµήθειας αναµνηστικών πλακετών
για
τη
βράβευσης
αθλητών
που
διακρίθηκαν
στα
Πανελλήνια
Πρωταθλήµατα 2016 και 2017 και από
προκρίθηκαν στα κλιµάκια της Εθνικής
Ελλάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα
στα Σκόπια το 2017 και στο Παγκόσµιο
Πρωτάθληµα του 2018, ύψους 396,80
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 529/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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