ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 228
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:30 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
18811/7.7.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Καρβούνης Σπυρίδων
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Αραβανής Ανδρέας
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Σούνδιας Πραξιτέλης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Σώλος Φώτιος
5. Γεωργάκης Βασίλειος
6. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
6. Μεσσήνη Κερασούλα
7. Αραβανής Σπυρίδων
7. Σίδερης Αντώνιος
8. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Μεσσήνη Κερασούλα
9. ∆ρακονταειδής Κων/νος
9. Γιαννούτσος Πέτρος
10. Νικητάκης Μάρκος
10. Βεργίνης Ξενοφών
11. Φίλιππας Γεώργιος
11. Στραγαλινός Βασίλειος
12. Βικέντιος Νικόλαος
12. Μαργέλης Γεώργιος
13. Μελάς Βασίλειος
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14. Ροντογιάννης Κων/νος
14. Λάζαρη Πηνελόπη
15. Βλάχος Σπυρίδων
15. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
16. Καρτάνος Ιωάννης
17. Γαζής Αναστάσιος
18. Ρόκκος Στυλιανός
19.
22.
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (17) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 18 : της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού
Προγράµµατος.
Εισηγητής: Ιωάννης Καρτάνος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
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Ο κ. Ιωάννης Καρτάνος, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την εισήγησή του σχετικά µε το θέµα, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 47/2014 απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος ενέκρινε την 1η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους
2014 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.
Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. υπαγορεύθηκε από την ανάγκη από
την ανάγκη αποτύπωσης στον προϋπολογισµό του πραγµατικού χρηµατικού υπολοίπου του
∆.Λ.Τ.Λ. και την αντιµετώπιση νέων αναγκών για την εύρυθµη λειτουργία των λιµένων.
Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού κρίθηκε επίσης απαραίτητη για την πρόβλεψη των
νόµιµων κρατήσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται στις δαπάνες του ∆.Λ.Τ.Λ., χωρίς την
οποία δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις υποχρεώσεις του το ∆.Λ.Τ.Λ..
Συγκεκριµένα εγκρίθηκε αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 ως εξής:
• Εγγράφουµε στον Κ.Α. 5111 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα»
ποσό € 112.043,23 και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό». Η αύξηση
οφείλεται στο ότι, στον αρχικό προϋπολογισµό, το χρηµατικό υπόλοιπο είχε εµφανισθεί
κατά συντηρητική εκτίµηση, λόγω του ότι τα χρηµατικά διαθέσιµα του πρώην Λιµενικού
Ταµείου Ν. Λευκάδας αποτελούνταν κατά ένα µέρος από µερίδια του Κοινού Κεφαλαίου
Ν.Π.∆.∆. & Α.Φ., η τρέχουσα αξία των οποίων δεν µπορούσε να προβλεφθεί
επακριβώς. Μετά την εξαγορά των εν λόγω µεριδίων κατέστη δυνατό να αποτυπωθεί µε
ακρίβεια στον προϋπολογισµό το χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται στο ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδος.
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» ποσό € 112.043,23 και το µεταφέρουµε
στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 00-6142.001 «Αµοιβή υποστήριξης µηχανογραφικών
εφαρµογών» ποσό € 2.500,00.
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 00-6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσό € 4.900,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 00-6726.001 «Τέλος υπέρ Ρ.Α.Λ.» µε ποσό € 1.143,23.
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 10-6613 «Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης» ποσό € 2.000,00.
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 10-7134.002 «Προµήθεια λογισµικού διπλογραφικού
συστήµατος» ποσό € 1.500,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7135.006 «Προµήθεια πίλαρ» µε ποσό € 15.000,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7135.007 «Προµήθεια εκδοτηρίου» µε ποσό €
7.000,00.
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 10-7325.001 «Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης πλοίων
λιµένα Λευκάδας» ποσό € 30.000,00.
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 10-7325.002 «Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης πλοίων
λιµένα Νυδρίου» ποσό € 30.000,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7336.015 «Περίφραξη χώρου τουριστικού περιπτέρου
Κάστρο» µε ποσό € 10.000,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7336.016» Αντιµετώπιση απρόβλεπτων εκτάκτων
αναγκών λιµένων» µε ποσό € 8.000,00.
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. εξόδου 10-7413.006 «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
εξοµοίωσης µε ζώνη λιµένα» ποσό € 70.000,00 και το µεταφέρουµε στους παρακάτω
κωδικούς εξόδων:
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7413.007 «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
λιµένων ∆ήµου Μεγανησίου για εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα» µε ποσό €
17.500,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7413.008 «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
λιµένων ∆.Ε. Ελλοµένου για εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα» µε ποσό € 17.500,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7413.009 «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
λιµένων ∆.Ε. Λευκάδας, Καλάµου και Καστού για εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα» µε
ποσό € 17.500,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7413.010 «Σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων
λιµένων ∆.Ε. Απολλωνίων για εξοµοίωση µε ζώνη λιµένα» µε ποσό € 17.500,00.
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Εγγράφουµε στον Κ.Α. εσόδου 4124.001 «Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης» ποσό €
1.850,00 και αντίστοιχα εγγράφουµε στον Κ.Α. εξόδου 80-8224.001 «Έκτακτη εισφορά
αλληλεγγύης» ποσό € 1.850,00.
• Εγγράφουµε στον Κ.Α. εσόδου 4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και
ταµεία» ποσό € 20.000,00 και αντίστοιχα εγγράφουµε στον Κ.Α. εξόδου 80-8231
«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» ποσό € 20.000,00.
Εισηγούµαι την έγκριση της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ.
έτους 2014, όπως περιγράφεται στην αριθµ. 44/2014 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. και σύµφωνα
µε τα αρ. 234, 240 και 244 του Ν.3463/06.»
•

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχεται την
πρόταση του εισηγητή και αποφασίζει:
ης

Την έγκριση της 1 Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2014,
όπως περιγράφεται στην αριθµ. 44/2014 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. και σύµφωνα µε τα αρ.
234, 240 και 244 του Ν.3463/06, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.228/14.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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