ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 332/2017
Στη Λευκάδα σήµερα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30
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. 19199/28-08-2017
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).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Καββαδάς Θωµάς
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Πολίτης Σπυρίδων
Σκληρός Φίλιππος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Βλάχος Κων/νος
Γρηγόρη Ασπασία
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών

Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 24/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
η
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας που αφορά στην 2 τροποποίηση του προϋπολογισµού της,
οικονοµικού έτους 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ∆ΕΠΟΚΑΛ
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος: έγκριση της
υπ΄αριθ. 24/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
η
∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας που αφορά στην 2 τροποποίηση του προϋπολογισµού της, οικονοµικού έτους
2017.
Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την υπ΄αριθ. 24/2017 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΟΚΑΛ, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο:

«Αριθ. Αποφ. 24/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής
Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
Σήµερα, Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας ύστερα από την 242/24-08-2017 πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 3
παρ 1 & 2 της Υ.Α. 25027/84, για λήψη απόφασης στο θέµα της ηµερησίας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 3 : Κατάρτιση και ψήφιση β’ τροποποίησης του προϋπολογισµού έτους 2017 της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω τέσσερα (4) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Αθανασίου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
2. Μπουρδάρας Γεώργιος
3. Κεφαλά ∆ήµητρα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αγγέλου Όλγα, υπάλληλο της επιχείρησης.
ο

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ∆ΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα
µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική
διαχείριση.
Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχειρήσεως από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβάνει χώρα το
αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α..
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε η επιχείρηση δεν µπορεί
να προβεί σε οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν µπορεί να λαµβάνει
αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά µε θέµατα που παράγουν οικονοµικές απαιτήσεις και συνέπειες.
Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δηµοτικό ή κοινοτικό
συµβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει
εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).
Επίσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:
"1. Η οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται µε βάση το δικό της προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων,
σύµφωνα µε το άρθρο 260 του Κ∆Κ.
2. Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται από την οικονοµική υπηρεσία, δύο µήνες πριν την έναρξη του οικονοµικού
έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονοµικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µετά από εισήγηση του Προέδρου.
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3. Μετά την έγκρισή του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό
Συµβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχείρησης από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, γίνεται το
αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
Συγκεκριµένα για την χρήση του κτιρίου της «Νέας πτέρυγας ∆ικαστικού Μεγάρου Λευκάδας», συνολικού εµβαδού
415 τ.µ. που παραχωρείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης στον ∆ήµο για της ανάγκες της ∆ΕΠΟΚΑΛ χρειάζονται
παρεµβάσεις ώστε να καταστεί λειτουργικό βάσει της σχετικής νοµοθεσίας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να
ανατεθεί µελέτη επισκευής – ανασκευής του κτιρίου που θα περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα:
Α) Αρχιτεκτονική Μελέτη που θα διαµορφώνει τους εσωτερικούς χώρους σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για
χρήση σχολείου ειδικής αγωγής τροποποιώντας τα χωρίσµατα, διαδρόµους, θύρες, wc, κτλ καθώς και
περιβάλλοντος χώρου σε συνεννόηση µε τα στελέχη της ∆ΕΠΟΚΑΛ που θα δώσουν και τις περαιτέρω
λεπτοµέρειες.
Β) Οικοδοµική Μελέτη που θα υποδεικνύει τις απαιτούµενες επισκευές στέγης, χρωµατισµών, κτλ για την
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κτιρίου.
Γ) Η/Μ Μελέτη που θα υποδεικνύει τις απαιτούµενες επισκευές δικτύου φωτισµού, κλιµατισµού, πυρόσβεσης κτλ
για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κτιρίου.
∆) Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
Ε) Έκθεση αλλαγής Χρήσης Κτιρίου για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας.
Οι επιµέρους µελέτες θα περιλαµβάνουν Κατασκευαστικά Σχέδια και Σχέδια Λεπτοµερειών καθώς επίσης και
Προϋπολογισµό ∆ηµοπράτησης του Έργου.
Το κόστος της µελέτης « Επισκευή – Ανασκευή του Κτιρίου της νέας πτέρυγας ∆ικαστικού Μεγάρου
Λευκάδας» εκτιµάται σε 8.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
Για την εξασφάλιση της πίστωσης που απαιτείται, η οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της
Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ έτους 2017 και προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης
της σχετικής µελέτης, επιβάλλεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Κοινωφελούς ∆ΕΠΟΚΑΛ έτους 2017
και η καταχώριση του συγκεκριµένου ποσού σε σχετικό κωδικό στο σκέλος των εξόδων.
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί απαιτείται η αναπροσαρµογή του
προϋπολογισµού σε υφιστάµενους κωδικούς:
Κωδικός

Περιγραφή

61.90.00

Λοιπές αµοιβές
τρίτων
Αµοιβές & έξοδα
τρίτων
Απόδοση
ασφαλιστικών
εισφορών
Έκτακτα &
ανόργανα έξοδα

61
81.07

81

Αρχικός
προϋπολογισµός
0,00

Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός
9.900,00

∆ιαφορά
9.900,00

84.100,00

94.000,00

9.900,00

54.005,00

44.105,00

-9.900,00

85.895,00

75.995,00

-9.900,00

Το ∆Σ αφού διάβασε αναλυτικά τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό και αφού επέφερε
ορισµένες αλλαγές, είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Ψηφίζει τις τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό του έτους 2017 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας όπως αυτές εµφανίζονται στο
συνηµµένο κείµενο του β’ τροποποιηµένου προϋπολογισµού, ο οποίος συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:
Κωδικός

Περιγραφή

61.90.00

Λοιπές αµοιβές
τρίτων
Αµοιβές & έξοδα
τρίτων
Απόδοση
ασφαλιστικών
εισφορών
Έκτακτα &
ανόργανα έξοδα

61
81.07

81

Αρχικός
προϋπολογισµός
0,00

Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός
9.900,00

9.900,00

84.100,00

94.000,00

9.900,00

54.005,00

44.105,00

-9.900,00

85.895,00

75.995,00

-9.900,00
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∆ιαφορά

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 24/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
η
∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας που αφορά στην 2 τροποποίηση του προϋπολογισµού της, οικονοµικού έτους 2017
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 332/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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