ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 86/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, 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. 3313/21-2-2019 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
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Γρηγόρη Ασπασία
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Καββαδάς Θωµάς
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
13
Τριλίβας Χρήστος
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Κατωπόδη Ευανθία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Αραβανής Βασίλειος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
19
20
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Κοντοµίχης Ευάγγελος
22
23
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆., επέστρεψε πριν την συζήτηση
ου
ου
του 12 και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 15 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 4ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικονοµικού
έτους 2019.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Λ. κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την υπ΄ αριθ. 17/2019
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση
της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικονοµικού έτους 2019, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την
έγκρισή της:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
η
Συνεδρίαση: 3 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 3/2019 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 17/2019
η

Στη Λευκάδα σήµερα την 15 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθµ. 201/11-2-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος
Ιωάννης Ζώµπος, Μέλος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Πολίτης, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Παναγιώτης Κονιδάρης, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την τήρηση των πρακτικών.
o

ΘΕΜΑ 1 Η.∆.: Έγκριση 1

ης

Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 του ∆.Λ.Τ.Λ.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την αρ. 38347/25-07-2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
Β
προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2018» (ΦΕΚ 3086 ) Κ.Υ.Α., έως 28/2/2019 οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα
υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµού του 2019 και να
προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά
έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2018, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Συνεπώς στην 1η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 απαιτείται να αποτυπωθούν α) το πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο της 31/12/2018 και β) οι
υποχρεώσεις προηγούµενου οικονοµικού έτους. Επιπλέον απαιτείται να αποτυπωθούν δαπάνες που είχαν εγκριθεί στις
τελευταίες αναµορφώσεις του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, ενώ είχε ήδη καταρτισθεί το σχέδιο προϋπολογισµού του οικ.
έτους 2019, κυρίως προµήθεια που χρηµατοδοτείται µέσω Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τέλος, απαιτείται να
προβλεφθούν πιστώσεις για την ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων και την κάλυψη νέων αναγκών.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούµενες αναµορφώσεις:
ΕΣΟ∆Α
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εσόδου 1322.007 «Προµήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισµού στο λιµάνι Νικιάνας και πίλαρ
σκαφών στα λιµάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου» µε ποσό € 49.929,20, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο
εγκεκριµένης επιχορήγησης από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2018 που δεν έχει εισπραχθεί ακόµη.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.001 «Έσοδα από παραχωρήσεις χώρων» κατά € 19.471,80.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.002 «Τέλη επί ναύλων επιβατών» κατά € 37.746,04.
•
Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.004 «Τέλη ελλιµενισµού» κατά € 518,75.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5111 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών» κατά € 23.539,24, προκειµένου να συµφωνεί µε το πραγµατικό υπόλοιπο υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5119 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των εν γένει
δαπανών του δήµου» κατά € 10.447,64, ώστε να αποτυπώνεται το πραγµατικό χρηµατικό υπόλοιπο κατά την
31/12/2018.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5124 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων» κατά €
74.896,93.
Το άθροισµα των υπολοίπων των Κ.Α. της οµάδας 51 ανέρχεται σε € 860.016,09 και ισούται µε το ταµειακό υπόλοιπο
της 31/12/2018.
Συνολικά η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε € 215.512,10, ποσό κατά το οποίο αυξάνεται και το Αποθεµατικό (Κ.Α.
9111).
•

•
•

ΕΞΟ∆Α
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.020 «Προµήθεια πίλαρ νερού-ρεύµατος λιµένων ∆ήµου Λευκάδας» κατά € 5.000,00,
διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.029 «Αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών κρηπιδώµατος λιµένα Λευκάδας» κατά
€ 263,55, για να συµφωνεί µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της σύµβασης του έργου.
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Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.031 «Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων και
αντικατάσταση ιστών οδοφωτισµού εντός ΕΖΛ Βασιλικής» κατά € 74.999,80, διότι η σύµβαση της προµήθειας
αποπληρώθηκε εξ ολοκλήρου εντός του 2018.
Τα παραπάνω ποσά µεταφέρονται στο Αποθεµατικό, το οποίο, µετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, ανέρχεται στο ποσό
των € 313.775,45.
Μεταφέρεται από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» ποσό € 297.488,89 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6125 «Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών» κατά € 10.000,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.019 «Εκπόνηση ΣΑΛ Νυδριού» µε ποσό € 7.000,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.020 «Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµένα Νυδριού» µε ποσό € 7.000,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.021 «Υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
εξοπλισµού λιµένων» µε ποσό € 12.400,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.022 «Κατασκευή λεκανών ασφαλείας για δεξαµενές συλλογής αποβλήτων
πλοίων» µε ποσό € 3.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» κατά ποσό € 2.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-8511 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά € 59.392,45, ποσό κατά
το οποίο αυξήθηκαν τα έσοδα της οµάδας 32.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6011 «Τακτικές αποδοχές» κατά € 17.000,00, διότι θα υποβληθεί αίτηµα µετακίνησης ενός
υπαλλήλου από τον ∆ήµο Λευκάδας στο ∆.Λ.Τ.Λ..
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου» κατά € 3.500,00
για τον ίδιο λόγο.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6692 «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα» κατά € 2,000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.029 «Προµήθεια ιστών φωτισµού» κατά € 10.000,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7135.031 «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων στην ΕΖΛ Λυγιάς» µε ποσό € 24.800,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7135.032 «Προµήθεια φανών - φωτοσηµαντήρων» µε ποσό € 3.000,00.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7135.033 «Προµήθεια εξοπλισµού συλλογής αποβλήτων πλοίων» µε ποσό €
8.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-7336.014 «Συντήρηση φάρων» κατά € 3.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-7336.028 «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων υδροδότησης Χ.Ζ.Λ.» κατά € 2.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-8117 «Λοιπά έξοδα» κατά € 23.539,24, ώστε το υπόλοιπό του να αντιστοιχεί στο πραγµατικό ύψος
των υποχρεώσεων προηγουµένων ετών κατά την 31/12/2018.
•
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.032 «Προµήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισµού στο λιµάνι Νικιάνας και
πίλαρ σκαφών στα λιµάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου» µε ποσό € 99.857,20, που αντιστοιχεί στην
επιχορήγηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2018.
Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό ανέρχεται σε € 16.286,56, ενώ συνολικά ο προϋπολογισµός
ανέρχεται σε € 1.415.135,23.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
Α
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24 ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων διατάξεων»,
Α
γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
Α
δ) τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
Α
ε) το Β.∆. 17-5-/15-6-1959 (ΦΕΚ 114 ) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
Β
στ) την αριθµ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086 ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων
οικ. έτους 2019» Κ.Υ.Α.,
ζ) τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019,
η) την αριθµ. 277325/21-12-2018 (Α∆Α: ΩΙΓ3ΟΡ1Φ-ΠΡΜ) απόφαση Συντονιστή Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ.
Ελλάδας & Ιονίου,
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
η
Εγκρίνει την 1 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 17/2019. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 17/2019 ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικονοµικού έτους
2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 86/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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