ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 83/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 8946/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται οµόφωνα το 5 θέµα της Η.∆. και συζητείται µετά το θέµα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
5 θέµα της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.19/2021 απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος
περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο του ∆.Λ.Τ.Λ. κ.
Σπυρίδωνα Καρβούνη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την αρ. 19/2021 (Α∆Α: 6Χ5ΗΟΡΛΠ-Π1Υ)
απόφαση του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2021, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
Συνεδρίαση: 5η/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 5/2021 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 19/2021
η

Στη Λευκάδα σήµερα την 19 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, µε
τηλεδιάσκεψη (µέσω εφαρµογής e:presence), ύστερα από την αριθµ. 236/15-2-2021 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού
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Α

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55 ) και την αριθµ. 77233/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο Υπουργείου
Εσωτερικών.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη συµµετείχαν οχτώ (8) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος
Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντ/δρος
Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος
Σοφία Αργύρη, Μέλος
Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος
Παναγιώτης Λεονταράκης, Μέλος

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη.
ο

ΘΕΜΑ 1 Η.∆.: Έγκριση 1

ης

αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 του ∆.Λ.Τ.Λ.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύµφωνα µε την αρ. οικ.46735/23-7-2020 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
Β
του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2021» (ΦΕΚ 3170 ) Κ.Υ.Α., έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021 οι δήµοι
και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον
προϋπολογισµού του 2021 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31/12/2020, προκειµένου αυτός να
καταστεί ρεαλιστικός.
Ειδικότερα, στην 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 απαιτείται να αποτυπωθούν α) το
πραγµατικό ταµειακό υπόλοιπο της 31/12/2020 και β) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις προηγούµενου οικονοµικού
έτους. Επίσης πρέπει να επαναϋπολογισθεί το ανώτατο ποσό της Οµάδας Ι και το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό
του Κ.Α. 85.
Επίσης, στην παρούσα αναµόρφωση εντάσσεται τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των
δαπανών η χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». Απαιτείται, τέλος, να προβλεφθούν πιστώσεις
για την ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων και την κάλυψη νέων αναγκών.
Τα ποσά που έχουν εγγραφεί για την Οµάδα Ι είναι εντός του ανώτατου ορίου, συνεπώς δεν απαιτείται
αναµόρφωση των εσόδων γι’ αυτόν τον λόγο.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούµενες αναµορφώσεις:
ΕΣΟ∆Α
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εσόδου 1322.009 «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο
της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιµενικών υποδοµών του ∆.Λ.Τ.Λ. - Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ - Πρόσκληση VII» µε ποσό € 459.600,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.001 «Έσοδα από παραχωρήσεις χώρων» κατά € 48.967,41.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.002 «Τέλη επί ναύλων επιβατών» κατά € 11.502,84.
• Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 3219.004 «Τέλη ελλιµενισµού» κατά € 44,96.
• Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 5111 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» κατά € 1.546,37, 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 € 31.723,11, ώστε να αποτυπώνεται το πραγµατικό χρηµατικό
υπόλοιπο κατά την 31/12/2020.
• Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 5124 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων» κατά € 73.761,30, προκειµένου να αποτυπωθούν πληρωµές που έγιναν έως το τέλος του
έτους 2020.
Το άθροισµα των υπολοίπων των Κ.Α. της οµάδας 51 ανέρχεται σε € 770.176,74 και ισούται µε το
ταµειακό υπόλοιπο της 31/12/2020.
Συνολικά η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε € 476.440,73, ποσό κατά το οποίο αυξάνεται και το
Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111).

•
•
•

ΕΞΟ∆Α
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6414.001 «Ανέλκυση ναυαγίων» κατά € 2.000,00, διότι δεν απαιτείται
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.020 «Προµήθεια πίλαρ νερού-ρεύµατος λιµένων ∆ήµου Λευκάδας» κατά
€ 12.000,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7326.008 «Κατασκευή συστήµατος αγκυροβολίας στον λιµένα Λευκάδας» κατά
€ 4.800,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
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Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7335.005 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΧΖΛ
∆ήµου Μεγανησίου» κατά € 2.000,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.005 «Συντήρηση και επισκευή ράµπας Ε/Γ-Ο/Γ Νυδρίου» κατά €
1.900,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.013 «Επισκευή - αντικατάσταση προσκρουστήρων» κατά € 3.000,00,
διότι δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί η εργασία.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.027 «Επισκευή πλωτών εξεδρών» κατά € 4.000,00, διότι δεν απαιτείται
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.033 «Συντήρηση και επισκευή ραµπών Ε/Γ-Ο/Γ Βαθέος, Σπήλιων» κατά
€ 4.000,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.036 «Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων λιµένων ∆ήµου Μεγανησίου» κατά
€ 35.000,00, διότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.020 «Περιβαλλοντική µελέτη λιµένων Βαθέως, Σπήλιων, Αθερινού ∆ήµου
Μεγανησίου» κατά € 15.400,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.023 «Περιβαλλοντική µελέτη λιµένων ∆ήµου Λευκάδας» κατά €
12.000,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.024 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λιµένα Νυδριού» κατά €
10.000,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.026 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λιµένα Σπήλιων» κατά €
10.000,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.027 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λιµένα Λευκάδας» κατά €
12.400,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.028 «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων λιµένα Περιγιαλίου» κατά €
10.000,00, διότι η µελέτη θα χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-8117 «Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.» κατά € 1.546,37, ώστε το υπόλοιπό του να
αντιστοιχεί στο πραγµατικό ύψος των υποχρεώσεων προηγουµένων ετών κατά την 31/12/2020.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-8261.001 «Επιστροφή χρηµατοδότησης Π∆Ε "Εγκατάσταση πυργίσκων
παροχής νερού και ρεύµατος για σκάφη στο λιµάνι του Νυδριού Λευκάδας"» κατά € 26.193,36,
προκειµένου να αποτυπωθούν πληρωµές που έγιναν έως το τέλος του έτους 2020.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-8261.002 «Επιστροφή χρηµατοδότησης Π∆Ε "Εγκατάσταση πυργίσκων
παροχής νερού και ρεύµατος για σκάφη στο λιµάνι της πόλης Λευκάδας"» κατά € 24.997,70, προκειµένου
να αποτυπωθούν πληρωµές που έγιναν έως το τέλος του έτους 2020.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-8261.003 «Επιστροφή χρηµατοδότησης Π∆Ε "Αποκατάσταση υποσκαφών και
βλαβών κρηπιδώµατος λιµένα Λευκάδας"» κατά € 20.792,44, προκειµένου να αποτυπωθούν πληρωµές
που έγιναν έως το τέλος του έτους 2020.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 69-8261.005 «Επιστροφή χρηµατοδότησης Π∆Ε "Προµήθεια συστήµατος
υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων και αντικατάσταση ιστών οδοφωτισµού εντός ΕΖΛ Βασιλικής"»
κατά € 1.777,80, προκειµένου να αποτυπωθούν πληρωµές που έγιναν έως το τέλος του έτους 2020.

Τα παραπάνω ποσά µεταφέρονται στο Αποθεµατικό, το οποίο, µετά τις παραπάνω αναµορφώσεις,
ανέρχεται στο ποσό των € 690.248,40.
Μεταφέρεται από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» ποσό € 670.125,29 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6142.002 «Αµοιβή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών» κατά € 4.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.025 «Υπηρεσίες είσπραξης τελών ελλιµενισµού λιµένων ∆ήµου
Λευκάδας» κατά € 24.800,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-8511 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά € 60.425,29,
ποσό κατά το οποίο αυξήθηκαν τα έσοδα της οµάδας 32.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6232 «Μισθώµατα κτιρίων» µε ποσό € 16.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6271 «Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων» µε ποσό € 500,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6273 «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικές
τους υπηρεσίες» µε ποσό € 1.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6274 «∆απάνες καθαρισµού γραφείων» µε ποσό € 1.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» µε ποσό €
500,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7131.001 «Προµήθεια κλιµατιστικών» µε ποσό € 2.000,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7133 «Έπιπλα σκεύη» κατά € 1.500,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7135.038 «Προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων» µε ποσό €
20.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7326.009 «Κατασκευή συστήµατος αγκυροβολίας στον λιµένα
Νυδριού» µε ποσό € 20.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7413.029 «Επικαιροποίηση µελέτης επέκτασης κρηπιδωµάτων λιµένα
Λευκάδας» µε ποσό € 24.800,00.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7413.030 «Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιµένων
αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ.Λ.» µε ποσό € 20.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7413.031 «Μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης χώρων αρµοδιότητας
∆.Λ.Τ.Λ.» µε ποσό € 7.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7413.032 «Μελέτες λειτουργικών αποκαταστάσεων λιµένων
αρµοδιότητας ∆.Λ.Τ.Λ.» µε ποσό € 7.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.034 «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου του ∆.Λ.Τ.Λ.
Λευκάδος» µε ποσό € 24.800,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.035 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Λευκάδας» µε ποσό € 73.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.036 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Νυδριού» µε ποσό € 66.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.037 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Νικιάνας» µε ποσό € 62.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.038 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Περιγιαλίου» µε ποσό € 18.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.039 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Λυγιάς» µε ποσό € 28.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.040 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Βλυχού» µε ποσό € 50.800,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.041 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Βασιλικής» µε ποσό € 38.600,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.042 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Βαθέος» µε ποσό € 48.800,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.043 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Σπήλιων» µε ποσό € 24.800,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 69-7336.044 «Σύνταξη µελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και
συντήρησης λιµενικής υποδοµής Αθερινού» µε ποσό € 24.800,00.
Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό ανέρχεται σε € 20.123,11, ενώ συνολικά ο
προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 1.960.985,75.
Η κα. Α. Πολίτη έθεσε το ερώτηµα γιατί µειώνεται ο Κ.Α. 10-7336.036 «Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων
λιµένων ∆ήµου Μεγανησίου» κατά € 35.000,00. Ο Πρόεδρος απαντά ότι αφενός δεν έχει υποβληθεί σχετική µελέτη
αφετέρου έχει γίνει ήδη αποκατάσταση του κρηπιδώµατος από τον ∆ήµο Μεγανησίου. Προσθέτει ότι, αν υποβληθεί
µελέτη για οποιαδήποτε επισκευή – αποκατάσταση των λιµενικών υποδοµών του Μεγανησίου, δεσµεύεται ότι θα
γίνει νέα αναµόρφωση για να προβλεφθούν οι απαιτούµενες πιστώσεις.
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»,
Α
στ) το αρ. 12 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 ) «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα»,
Β
ζ) την αριθµ. οικ.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170 ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού
των δήµων οικ. έτους 2021» Κ.Υ.Α.,
η) τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2021,
θ) την αριθµ. 230697/28-12-2020 (Α∆Α: ΨΝ9ΟΚΡ1Φ-0∆0) απόφαση Συντονιστή Αποκ/νης ∆ιοίκησης
Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου,
ι) την αριθµ. 88568/16-12-2020 (Α∆Α: ΩΗΣΑ46ΜΤΛ6-Β4Β) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
η
Εγκρίνει την 1 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Ο Λ/Χ Λευκάδας κ. Π. Λεονταράκης ψήφισε «παρών».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 19/2021. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως
ακολούθως.»
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αρ. 19/2021 (Α∆Α: 6Χ5ΗΟΡΛΠ-Π1Υ) ανωτέρω απόφαση του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ.
Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 83/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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