ΑΔΑ: 6ΤΘΕΩΡ9-ΧΗΟ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.12 13:39:35
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017

Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 4 από
31 Μαρτίου 2017
Στην Ερέτρια σήμερα, την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, ύστερα από την 3027/2703-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα τα
19 μέλη, ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
2.Τσώκος Ιωάννης
3.Μεταξάς Νικόλαος
4.Λάμπρου Ιωάννης
5.Γούναρης Βασίλειος
6.Βίλας Προκόπιος
7.Γιακουβάκης Μιλτιάδης
8.Φουρμούζης Γεώργιος
9.Μίγγος Δημήτριος
10.Παρασκευάς Γεώργιος
11.Βράκας Ιωάννης
12.Βελέντζας Βασίλειος
13.Σμπιλίρης Γεώργιος
14.Σκαρλάς Δημήτριος
15.Σταματάκος Τριαντάφυλλος
16.Παπαγγελή Μαρία (Αποχώρησε κατά τη διάρκεια του Ε.Η.Δ.)
17.Φατούσης Νικόλαος
18.Διονυσόπουλος Χρήστος
19.Γουρνής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μητακίδης Νικόλαος
2.Σταματούκος Σπυρίδων
3.Καραβάς Αργύριος
4.Αβδούλα Ανθίππη
5.Παπανικολάου Ιωάννης
6.Κρόκος Σπυρίδων
7.Μητρολιός Ιωάννης
8.Καραμπέτσου Ασημίνα

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου Γεωργιάδη-Καλογιάννη
Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: Ο Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας κ. Αρβανίτης Νικόλαος και ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας
Κοκκάλας Γεώργιος
Απόντες: Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς Γεώργιος, Ο
Πρόεδρος Τ. Κ. Άνω Βάθειας Αργύρης Νικόλαος ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος Παναγιώτης και ο
Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος Νικόλαος.

1ο Θέμα Ε.Η.Δ.- Αριθμός απόφασης 41/2017: Περί Ψήφισης πιστώσεων
προϋπολογισμού για τις δαπάνες φιλοξενίας
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος ζήτησε την
σύμφωνη γνώμη του σώματος σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, για
την εισαγωγή προς συζήτηση του ως άνω θέματος, ως κατεπείγοντος. Το Δημοτικό
Συμβούλιο με την σύμφωνη γνώμη της Δημάρχου ο μ ό φ ω ν α έκρινε τον λόγο του
κατεπείγοντος χαρακτήρα του έκτακτου θέματος και συζήτησή του πριν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
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Ακολούθως η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το από 31/3/2017
εισηγητικό σημείωμα της οικ. υπηρεσίας (Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών
- Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών Κοτρογιάννης Σταύρος), όπως
παρακάτω:
Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού για τις δαπάνες φιλοξενίας
Με την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο ορισμός του Δ/ντη
του Εθνικού Νομισματικού και Επιγραφικού Μουσείου, ως Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου
Ερέτριας με αρμοδιότητες που αφορούν στους σκοπούς της τουριστικής Προβολής, Επιστημονικής
Τεκμηρίωσης και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιολογικού Πλούτου που Διαθέτει
ο Δήμος Ερέτριας».
Για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του ο «Συνεργάτης» θα πρέπει να μεταβαίνει στην Ερέτρια.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θέση του είναι άμισθη, ο Δήμος δύναται να καλύψει τα
έξοδα διανυκτέρευσης – διατροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 158
του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/06), όπου ορίζονται τα εξής:
{Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του
Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:
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 Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας}.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε την ψήφιση - της απαιτούμενης πίστωσης - για τις
δαπάνες φιλοξενίας του «Άμισθου Επιστημονικού Συνεργάτη» ο οποίος ορίσθηκε με την Α.Δ.Σ.
10/2017, σε βάρος του Κ.Α. Δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017: 00-6433.001
«Δαπάνες Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών», όπου υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 1.500,00 €.
Τα Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και να διαθέσει τη σχετική
πίστωση.

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγούμενη την λήψη απόφασης όπως το εισηγητικό
σημείωμα της υπηρεσίας κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
………………………………………………………………………………………….
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Ψηφίζει την απαιτούμενη πίστωση - για τις δαπάνες φιλοξενίας του «Άμισθου
Επιστημονικού Συνεργάτη» ο οποίος ορίσθηκε με την Α.Δ.Σ. 10/2017, σε
βάρος του Κ.Α. Δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017: 00-6433.001
«Δαπάνες Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», όπου υπάρχει διαθέσιμη πίστωση
ύψους 1.500,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 41/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 3/4/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

