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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 8ης/8-3-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 23/2022

ΘΕΜΑ:

Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διημερίδας με θέμα: «Βιώσιμη
Τουριστική Ανάπτυξη στο Βελβεντό».

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 8η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 716/4-32022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Στεργίου
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Αχίλλας
2
Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Καμκούτης
3
Θωμάς, Αντιδήμαρχος
Κουκόλη
4
Σοφία, μέλος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος, μέλος
Τσιτσιόκας
6
Νικόλαος, μέλος
Τέτος
7 Νικόλαος, μέλος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του
Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Προκειμένου ο Δήμος να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, το οποίο δεν θα είναι μόνο αποτέλεσμα μιας μελέτης κεντρικά από το
Δήμο, αλλά προϊόν διαβούλευσης, συνεργασίας, εμπλουτισμού μετά από εμπλοκή των
τοπικών παραγόντων επιχειρηματιών και ειδικότερα του χώρου της εστίασης,
προτείνεται η διοργάνωση διημερίδας στις 21 και 22 Μαρτίου 2022 με θέμα «Βιώσιμη
Τουριστική Ανάπτυξη στο Βελβεντό».
Η προτεινόμενη δράση έχει σαν στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητες των
επαγγελματιών που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη του Βελβεντού, την
αποτύπωση των διεθνών τάσεων που διαμορφώνουν το τουριστικό γίγνεσθαι στη μετά
covid περίοδο, καθώς και την ανάδειξη επιτυχημένων πρακτικών και παραδειγμάτων
από άλλες περιοχές.
Εισηγητές της εν λόγω διημερίδας θα είναι οι:
•
Δρ. Δημήτριος Κωτούλας, Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανισμών – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήματος Διοίκησης και Επιχειρήσεων, του
Πανεπιστημίου Πατρών,
•
Δρ. Μαρία Αλεμπάκη Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Ινστιτούτου Αγροτικής
Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Αναλυτική Περιγραφή των Δράσεων:
Α. Προετοιμασία: Μελέτη και ανάπτυξη θεματολογίας.
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•
Προκαταρκτική ‘Ερευνα για τη συγκέντρωση δευτερογενών δεδομένων
•
Οργάνωση και συντονισμός των εισηγητών
•
Σχεδιασμός εποπτικού υλικού και προετοιμασία παρουσιάσεων
Β. Πραγματοποίηση δράσεων επιμόρφωσης φορέων του τουρισμού,
•
Διαλέξεις και workshop με τη συμμετοχή επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στον αμπελοοινικό κλάδο, την εστίαση και τη φιλοξενία
•
Συντονισμός της ημερίδας.
Το συνολικό κόστος της διημερίδας ανέρχεται σε 2.000,00 € και αναλύεται ως
εξής:
1. Αμοιβή Εισηγητών 1400 €
2. Δαπάνη διαμονής 200 €
3. Εκτύπωση προγραμμάτων 50€
4. Λοιπές δαπάνες φιλοξενίας (προσφορά καφέ & αναψυκτικών για δυο
συνεδρίες) 350 €
Στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου, ο οποίος
ψηφίστηκε με την αριθμ. 6/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
επικυρώθηκε με την αριθμ. 20082/23-02-2022
Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:9ΦΩ5ΟΡ1Γ-ΝΝΙ)
εγγράφηκε στον Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «’Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,
πίστωση ποσού 10.000,00€.
Σύμφωνα με την περιπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, ο Δήμαρχος 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 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για
μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται
η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του
προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 προβλέπεται: Όπου
στις διατάξεις του 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.
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ.
έτους 2022, με Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «’Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,
είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

•
της περιπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α’)
όπως
αντικαταστάθηκε
από
την
παρ.1
του
άρθρου
203
του
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του
Ν.4625/2019 (ΦΕΚ133/τ.Α’)
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•

το άρθρο 203 του Ν.455/2018(ΦΕΚ 133/τ.Α’)

2. Την αριθμ. 6/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού περί
ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την
αριθμ. 20082/23-02-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:9ΦΩ5ΟΡ1Γ-ΝΝΙ).
3. Την πίστωση του Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «’Εξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων», ποσού 10.000,00 €.»,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει την πίστωση που είναι γραμμένη στον Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο
«’Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του
Δήμου Βελβεντού, ως εξής: Ποσό 2.000,00€ για τη διοργάνωση διημερίδας στις 21 και
22 Μαρτίου 2022 με θέμα «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Βελβεντό» και με
την ανάλυση δαπανών ως εξής:
1. Αμοιβή Εισηγητών 1400 €
2. Δαπάνη διαμονής 200 €
3. Εκτύπωση προγραμμάτων 50€
4. Λοιπές δαπάνες φιλοξενίας (προσφορά καφέ & αναψυκτικών για δυο
συνεδρίες) 350 €
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση των μελών της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23 / 2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 8 Μαρτίου 2022
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

Τα Μέλη
(υπογραφές)

