ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 458/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 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 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Μαργέλη Μαρία
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ.134/2020 απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος
περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη, Πρόεδρο
του ∆.Λ.Τ.Λ. ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής, την αρ. 134/2020 απόφασης του ∆/κού
Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, οικ. έτους 2020, η οποία
έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
η
Συνεδρίαση: 23 /2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 23/2020 δια περιφοράς Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 134/2020
η

Στη Λευκάδα σήµερα την 13 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και µεταξύ των ωρών 9:00 και
12:00 συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ύστερα
από την αριθµ. 1460/9-11-2020 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, και το αρ. 10 της από
Α
11/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55 ).
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία για τη λήψη απόφασης δια περιφοράς, ήτοι η συµµετοχή τουλάχιστον των
2/3 των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς από τα εννέα (9) µέλη συµµετείχαν επτά (7) µέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος
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Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντ/δρος
Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Σοφία Αργύρη, Μέλος
Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος
Παναγιώτης Λεονταράκης, Μέλος
o

ΘΕΜΑ 1 Η.∆.: Έγκριση 3

ης

Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος

αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 του ∆.Λ.Τ.Λ.

Η εισήγηση του Προέδρου για το 1
ταχυδροµείο, έχει ως εξής:

ο

θέµα ηµερήσιας διάταξης, που στάλθηκε στα µέλη ∆.Σ. µε ηλεκτρονικό

«Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 κρίνεται απαραίτητη για την
ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων και τη δηµιουργία νέων για κάλυψη αναγκών του ∆.Λ.Τ.Λ..
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούµενες αναµορφώσεις:
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•
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ΕΣΟ∆Α
Μειώνεται ο Κ.Α. εσόδου 1322.007 «Προµήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισµού στο λιµάνι Νικιάνας και πίλαρ
σκαφών στα λιµάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου» κατά ποσό € 15.768,58, που είναι το ποσό της
χρηµατοδότησης Π∆Ε που δεν θα εισπραχθεί, καθώς έχει ήδη εκταµιευθεί ποσό ίσο µε το συνολικό ποσό της
σύµβασης.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 4131.008 «Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.» κατά € 400,00. Πρόκειται για κωδικό κρατήσεων που
αντιστοιχίζεται µε ισόποσο κωδικό δαπάνης.
ΕΞΟ∆Α
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6162.017 «Υπηρεσίες φύλαξης Λ.Ε. Νυδριού (ISPS Code)» κατά € 2.600,00, διότι δεν θα
πραγµατοποιηθεί η υπηρεσία το τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α. 00-6162.023 «Προετοιµασία χώρου Λιµενικής Εγκατάστασης Νυδριού» κατά € 3.000,00, διότι δεν θα
πραγµατοποιηθεί η υπηρεσία το τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6041 «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» κατά € 18.000,00, διότι δεν θα
προσληφθεί έκτακτο προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου το τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α. 10-6699.004 «Κάρτες για πυργίσκους παροχής νερού-ρεύµατος στα σκάφη» κατά € 5.400,00, διότι
δεν απαιτείται το σύνολο της πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. 10-7135.020 «Προµήθεια πίλαρ νερού-ρεύµατος λιµένων ∆ήµου Λευκάδας» κατά € 5.000,00, διότι
δεν απαιτείται το σύνολο της πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. 10-7135.021 «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» κατά € 3.000,00, διότι δεν απαιτείται το σύνολο της
πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. 10-7135.022 «Προµήθεια απορριµµατοδεκτών» κατά € 400,00, διότι δεν απαιτείται το σύνολο της
πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. 10-7336.027 «Επισκευή πλωτών εξεδρών στο Νυδρί» κατά € 4.000,00, διότι δεν απαιτείται το σύνολο
της πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. 69-7336.032 «Προµήθεια και εγκατάσταση ιστών φωτισµού στο λιµάνι Νικιάνας και πίλαρ σκαφών
στα λιµάνια Νικιάνας, Λευκάδας και Περιγιαλίου» κατά € 15.768,58, ποσό κατά το οποίο µειώθηκε και ο αντίστοιχος
κωδικός εσόδου της χρηµατοδότησης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.029 «∆ηµιουργία και υποστήριξη ιστοσελίδας ∆.Λ.Τ.Λ.» µε ποσό € 15.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-8231.008 «Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Κ.Υ.» κατά € 400,00, για να συµφωνεί µε τον αντίστοιχο
Κ.Α. εσόδου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6051.002 «Τ.Σ.Κ.Υ.» κατά € 400,00.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-6262.001 «Εργασία κλαδέµατος ψηλών / επικίνδυνων δέντρων εντός χερσαίων
ζωνών λιµένων» µε ποσό € 5.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6662.002 «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» κατά € 3.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6699.003 «Λοιπά αναλώσιµα» κατά € 3.000,00.
Μετονοµάζεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.019 σε «Προµήθεια σιδηρικού εξοπλισµού ΧΖΛ» και αυξάνεται κατά € 5.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.009 «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου ΧΖΛ ∆ήµου Λευκάδας» κατά € 4.000,00.
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.039 «Επισκευή πλακόστρωτων - κυβόλιθων» κατά € 3.000,00.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7336.040 «Κατασκευή - συντήρηση - τοποθέτηση φρεατίων, σχαρών προστασίας
δέντρων και λοιπού σιδηρικού εξοπλισµού» µε ποσό € 3.000,00.

Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό είναι µηδενικό, ενώ συνολικά ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε €
1.626.760,13.»
Τα µέλη ∆.Σ. έστειλαν τις ψήφους τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαπιστώθηκε ότι υπέρ της εισήγησης
ψήφισαν 7 µέλη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24Α) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κείµενων διατάξεων»,
γ) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
δ) τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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ε) το Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
στ) τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020,
ζ) τις αριθµ. 1820/22-1-2020 (Α∆Α: 64Ο6ΟΡ1Φ-ΧΧΙ), 41214/19-3-2020 (Α∆Α: ΩΒΜ∆ΟΡ1Φ-Φ8Ρ) και 114410/15-72020 (Α∆Α: ΩΦΑ0ΟΡ1Φ-ΤΞΕ) αποφάσεις Συντονιστή Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
η

Εγκρίνει την 3 Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δια περιφοράς θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο ∆.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση µετά
τη λήξη των µέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 134/2020. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Παρών ψήφισε η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της αρ. 134/2020 ανωτέρω απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος περί
έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 458/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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