ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 44/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
2208/8-2-2018 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
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γιαννιώτης Οδυσσέας
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Σκληρός Παναγιώτης
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Μήτσουρας Πέτρος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Βλάχος Κων/νος
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερμός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
15
Τριλίβας Χρήστος
15
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
19
Βικέντιος Νικόλαος
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γαρύφαλλος Δημήτριος
24
25
Κοντομίχης Ευάγγελος
25
26
Κακλαμάνη Αναστασία
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 έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία, Σκλαβενίτης Ευάγγελος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου, πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέματος.
ου
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος και Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της
ου
Η.Δ. Οι Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6ο της Η.Δ. της αρ. 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
ης
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
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Ο κ. Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ. εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρ. 20/2018
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην
έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ. η οποία έχει ως εξής και ζήτησε
την έγκρισή της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Αριθμός μελών κατά Νόμο: 9
η
Συνεδρίαση: 5 /2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 5/2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Αριθμ. Απόφασης 20/2018
η

Στη Λευκάδα σήμερα την 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθμ. 93/25-1-2018 πρόσκληση του Προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του
Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
Κωνσταντίνα Λιβιτσάνου, Αν. Μέλος
Αθανάσιος Βρύζας, Μέλος

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος

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

ης

ΘΕΜΑ 10 Η.Δ.: Έγκριση 1

Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την αρ. 25595/26-07-2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
Β
προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2018» (ΦΕΚ 2658 ) Κ.Υ.Α., έως 28/2/2018 οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα
υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμού του 2018 και να
προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους,
όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2017, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Συνεπώς στην 1η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 απαιτείται να αποτυπωθούν α) το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
της 31/12/2017 και β) οι υποχρεώσεις προηγούμενου οικονομικού έτους. Επιπλέον απαιτείται να αποτυπωθούν
δαπάνες που είχαν εγκριθεί στις τελευταίες αναμορφώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, ενώ είχε ήδη
καταρτισθεί το σχέδιο προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018, κυρίως προμήθεια που χρηματοδοτείται μέσω
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τέλος, απαιτείται να προβλεφθούν πιστώσεις για την ενίσχυση υφιστάμενων
πιστώσεων και την κάλυψη νέων αναγκών.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούμενες αναμορφώσεις:
ΕΣΟΔΑ
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.001 «Έσοδα από παραχωρήσεις χώρων» κατά € 3.254,02.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.002 «Τέλη επί ναύλων επιβατών» κατά € 14.118,85.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.004 «Τέλη ελλιμενισμού» κατά € 2.521,51.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5111 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά € 15.873,61, προκειμένου να συμφωνεί με το πραγματικό υπόλοιπο
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.
• Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 5119 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη των
εν γένει δαπανών του δήμου» κατά € 63.207,70, ώστε να αποτυπώνεται το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο
κατά την 31/12/2017.
• Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 5123 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» κατά € 393.700,00, που αντιστοιχεί στο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και το υπόλοιπό του μεταφέρεται στον Κ.Α. 5124, για ορθότερη αποτύπωση.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5124 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων» κατά € 468.362,76.
Το άθροισμα των υπολοίπων των Κ.Α. της ομάδας 51 ανέρχεται σε € 1.189.397,93 και ισούται με το ταμειακό
υπόλοιπο της 31/12/2017.
•
•
•
•
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Συνολικά η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε € 47.223,05, ποσό κατά το οποίο αυξάνεται και το Αποθεματικό
(Κ.Α. 9111).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

ΕΞΟΔΑ
Μετονομάζεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.009 από «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου ΧΖΛ Λευκάδας» σε
«Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου ΧΖΛ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6162.001 «Αμοιβή για την παραλαβή αποβλήτων» κατά € 1.000,00, διότι δεν
απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6662.002 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» κατά € 3.000,00», διότι δεν
απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-662.004 «Υλικά συντήρησης δικτύου υδροδότησης λιμένων» κατά € 2.000,00,
διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6699.001 «Αναλώσιμα υλικά αντιρρύπανσης» κατά € 1.840,10, διότι δεν
απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.022 «Προμήθεια απορριμματοδεκτών» κατά € 2.000,00, διότι δεν απαιτείται
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.023 «Προμήθεια παγκακίων ΧΖΛ» κατά € 8.000, διότι δεν απαιτείται
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.026 «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού ΧΖΛ και ηλεκτροδότησης
πλοίων» κατά € 3.000,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.003 «Σύνταξη πλαισίου έργων ανάπτυξης (master plan) λιμένα Λευκάδας»
κατά € 37.497,60, διότι έχει ήδη πληρωθεί μέρος της μελέτης.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.017 «Τοπογραφική μελέτη βυθομετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας ζώνης
λιμένων Λυγιάς, Βλυχού και Συβότων Δήμου Λευκάδας» κατά € 3.800,00, διότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και
αποπληρωθεί η μελέτη.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.027 «Εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ρεύματος για σκάφη
στο λιμάνι Νυδριού Λευκάδας» κατά € 20,00, που αντιστοιχεί στο ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί από τη
χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε., για να συμφωνεί με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού
στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31/12/2017.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.028 «Εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ρεύματος για σκάφη
στο λιμάνι της πόλης Λευκάδας» κατά € 20,00, που αντιστοιχεί στο ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί από τη
χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε., για να συμφωνεί με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού
στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31/12/2017.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.029 «Αποκατάσταση υποσκαφών και βλαβών κρηπιδώματος λιμένα
Λευκάδας» κατά € 277,04, που αντιστοιχεί στο ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί από τη χρηματοδότηση του
έργου από το Π.Δ.Ε., για να συμφωνεί με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος την 31/12/2017.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-7336.030 «Διαμόρφωση χώρου εντός ΧΖΛ Νυδριού Δ.Λ.Τ.Λ.» κατά € 20,00, που
αντιστοιχεί στο ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί από τη χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε., για να
συμφωνεί με το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος την 31/12/2017.
Τα παραπάνω ποσά μεταφέρονται στο Αποθεματικό, το οποίο, μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις,
ανέρχεται στο ποσό των € 55.223,05.
Μεταφέρεται από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό € 50.223,05 στους παρακάτω κωδικούς
εξόδων:
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6125 «Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών» κατά ποσό € 1.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά € 19.894,38,
ποσό κατά το οποίο αυξήθηκαν τα έσοδα της ομάδας 32.
Δημιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7336.010 «Καθαρισμός οχετού ΧΖΛ Νυδριού» με ποσό € 930,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-8117 «Λοιπά έξοδα» κατά € 15.873,61, ώστε το υπόλοιπό του να αντιστοιχεί στο
πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων προηγουμένων ετών κατά την 31/12/2017.
Δημιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.031 «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης
απορριμμάτων και αντικατάσταση ιστών οδοφωτισμού εντός ΕΖΛ Βασιλικής» με ποσό € 74.999,80,
σύμφωνα με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται σε € 5.000,00, ενώ συνολικά ο
προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 1.540.099,92.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
Α
β) το Β.Δ. 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 Δήμων 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.Δ. 17-5-/15-6-1959 (ΦΕΚ 114 ) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων»,
Β
στ) την αριθμ. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658 ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
των δήμων οικ. έτους 2018» Κ.Υ.Α.,
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ζ) τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018,
η) την αριθμ. 2946/17-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΛ3ΟΡ1Φ-ΠΝΣ) απόφαση Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου,
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
η
Εγκρίνει την 1 Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 20/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωμάς.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό
ης
Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
του Δ.Λ.Τ.Λ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 44/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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