ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 41
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 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. 2848/16-2-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καββαδάς Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
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Απουσίαζαν
Περδικάρης Αθανάσιος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Τριλίβας Χρήστος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Αραβανής Βασίλειος
Κοντογεώργης Ηλίας
Κατωπόδη Ευανθία
Γληγόρης Κων/νος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 3ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος, του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, κ. Κων/νος Βλάχος, εισηγούµενος
το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Με την αριθµ. 5/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
εγκρίθηκε η 1 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος οικ.
έτους 2015.
η
Η 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 κρίνεται απαραίτητη: α)
για την αποτύπωση του πραγµατικού ταµειακού υπολοίπου της 31/12/2014, β) για την
αποτύπωση των υποχρεώσεων προηγούµενου οικονοµικού έτους και γ) λόγω
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος.
Οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο Τεχνικό Πρόγραµµα είναι οι εξής:
α) Στο εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα είχε προβλεφθεί πίστωση ποσού €
10.000,00 για τη «Στατική µελέτη τουριστικού περιπτέρου Κάστρο». Σύµφωνα µε τη
∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας, το ποσό που απαιτείται για τη στατική µελέτη δεν υπερβαίνει
τις € 5.500,00, ωστόσο για την ολοκληρωµένη διερεύνηση της στατικής επάρκειας του
κτιρίου θα πρέπει επίσης να εκπονηθεί µελέτη «Εργαστηριακοί έλεγχοι και
εδαφοµηχανική µελέτη τουριστικού περιπτέρου Κάστρο» ποσού € 9.500,00.
β) Στο εγκεκριµένο Τεχνικό Πρόγραµµα είχε προβλεφθεί πίστωση ποσού €
10.000,00 για «Μελέτη νοµιµοποίησης πλωτής προβλήτας Νυδρίου», για αίτηµα
νοµιµοποίησης που είχε κατατεθεί στην Κτηµατική Υπηρεσία Λευκάδας, σύµφωνα µε τον
Ν.2971/2001. Μετά από επικοινωνία µε το Υπουργείο Ναυτιλίας, θα υποβληθεί δήλωση
αυθαιρέτου για τακτοποίηση της πλωτής προβλήτας σύµφωνα µε τον Ν.4178/2013, από
τη ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας χωρίς κόστος για το ∆.Λ.Τ.Λ..
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούµενες αναµορφώσεις:
ΕΣΟ∆Α
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. εσόδου 0129.003 «Αντάλλαγµα χρήσης σταθµού ανεφοδιασµού
σκαφών» ποσό € 1.000,00 και δηµιουργούµε νέο Κ.Α. εσόδου 1511 «Προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής χρεών» µε ποσό € 1.000,00.
• Εγγράφουµε στον Κ.Α. εσόδου 5119 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη των εν γένει δαπανών του δήµου» ποσό € 1.031,16.
Συνολικά η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε € 1.031,16, ποσό κατά το οποίο αυξάνεται και
το Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111).
ΕΞΟ∆Α
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 10-6662.001 «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου» ποσό € 1.500,00
και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 10-7413.004 «Μελέτη νοµιµοποίησης πλωτής προβλήτας
Νυδρίου» ποσό € 10.000,00 και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 10-7413.011 «Στατική µελέτη τουριστικού περιπτέρου Κάστρο»
ποσό € 4.500,00 και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 80-8113.001 «Αµοιβή ναυτικών πρακτόρων – πλοιοκτητών έτους
2014» ποσό € 4.500,00 και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 80-8115.001 «Τέλη ύδρευσης ΧΖΛ Λευκάδας» ποσό € 4.986,44
και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 80-8115.002 «Τέλη ηλεκτροδότησης λιµένων» ποσό € 4.035,00
και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 80-8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες
παγίων» ποσό € 354,96 και το µεταφέρουµε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».
Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό ανέρχεται στο ποσό των €
37.607,56.
• Λαµβάνουµε από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» ποσό € 30.907,56 και το µεταφέρουµε
στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 00-6162.004 «Αµοιβές ναυτικών πρακτόρων - πλοιοκτητών»
ποσό € 1.000,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-6279.001 «Υπηρεσίες καθαριότητας ΧΖΛ Λευκάδας» µε
ποσό € 10.000,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-6279.002 «Υπηρεσίες καθαριότητας ΧΖΛ Νυδρίου» µε
ποσό € 10.000,00.
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→ Εγγράφουµε στον Κ.Α. 10-6614 «Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου» ποσό €
324,28.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 10-7413.012 «Εργαστηριακοί έλεγχοι και εδαφοµηχανική
µελέτη τουριστικού περιπτέρου Κάστρο» µε ποσό € 9.500,00.
→ ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. 80-8117 «Λοιπά έξοδα» µε ποσό € 83,28.
Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό ανέρχεται σε € 6.700,00, ενώ
συνολικά ο προϋπολογισµό ανέρχεται σε € 848.870,04.
Σύµφωνα µε το αρ. 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006, οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό εγκρίνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
υποβάλλονται δε στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εντός δέκα ηµερών
αφότου περιέλθει στο νοµικό πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ης

Κατόπιν τούτων, εισηγούµαι την έγκριση της 1 Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικ.
έτους 2015 και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆.Λ.Τ.Λ., όπως περιγράφεται στην
αριθµ. 5/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την έγκριση της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 και τροποποίησης
του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆.Λ.Τ.Λ., όπως περιγράφεται στην αριθµ. 5/2015 απόφαση ∆.Σ.
του ∆.Λ.Τ.Λ και αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.41/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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