ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 418/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 26381/16-11-17
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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Κούρτης Φίλιππος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Αρβανίτης Σπυρίδων
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γρηγόρη Ασπασία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Αραβανής Βασίλειος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαµάνη Αναστασία
11
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερµός Ευάγγελος
13
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Σκληρός Παναγιώτης
19
20
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
20
21
Παπαδόπουλος Ανδρέας
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωµάς
24
25
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
ο
ο
Το 17 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 12 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος αποχώρησε µετά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του
ου
3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κοντοµίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος, Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Σκληρός Παναγιώτης και Κατωπόδη Ευανθία,
ου
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 30/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 147/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό
η
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
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Ο κ. Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, εισηγούµενος το
θέµα, διάβασε την αρ. 147/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017,
η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
η
Συνεδρίαση: 20 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 20/2017 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 147/2017
Στη Λευκάδα σήµερα την 20η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθµ. 1476/16-10-2017 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.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα επτά (7) µέλη:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος
Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
∆ηµήτριος Προκοπίου, Αν. Μέλος

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την τήρηση των πρακτικών.
o

ΘΕΜΑ 2 Η.∆.: Έγκριση Β’ Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 κρίνεται απαραίτητη
για την ενίσχυση υφιστάµενων πιστώσεων και τη δηµιουργία νέων για κάλυψη αναγκών του ∆.Λ.Τ.Λ.. Επίσης,
αναφέρει ότι έγινε ταυτοποίηση εισπράξεων της 31/12/2016, οπότε απαιτείται να γίνει διόρθωση του ταµειακού
υπολοίπου της 31/12/2016.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούµενες αναµορφώσεις:
ΕΣΟ∆Α
Αυξάνεται ο Κ.Α. εσόδου 5119 «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
των εν γένει δαπανών του δήµου» κατά € 780,82, ώστε να αποτυπώνεται το πραγµατικό χρηµατικό
υπόλοιπο κατά την 31/12/2016.
Το άθροισµα των υπολοίπων των Κ.Α. της οµάδας 51 ανέρχεται σε € 1.062.247,98 και ισούται µε το
ταµειακό υπόλοιπο της 31/12/2016.
Συνολικά η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε € 780,82, ποσό κατά το οποίο αυξάνεται και το
Αποθεµατικό (Κ.Α. 9111).
•

•
•
•
•

•

ΕΞΟ∆Α
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6279.002 «Υπηρεσίες καθαριότητας ΧΖΛ Νυδριού» κατά € 1.000,00, διότι
δεν απαιτήθηκε η εν λόγω υπηρεσία κατά το τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7135.023 «Προµήθεια παγκακίων» κατά € 10.199,18, διότι δεν απαιτήθηκε
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.003 «Σύνταξη πλαισίου έργων ανάπτυξης (master plan) λιµένα
Λευκάδας» κατά € 9.000,00, διότι δεν απαιτήθηκε ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.017 «Τοπογραφική µελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας
ζώνης λιµένων Λυγιάς, Βλυχού και Συβότων ∆ήµου Λευκάδας» κατά € 14.100, διότι δεν απαιτήθηκε
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.018 «Τοπογραφική µελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης θαλάσσιας
ζώνης λιµένων Βαθέως, Σπήλιων, Αθερινού ∆ήµου Μεγανησίου» κατά € 11.500,00, διότι δεν απαιτήθηκε
ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί».
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Τα παραπάνω ποσά µεταφέρονται στο Αποθεµατικό, το οποίο, µετά τις παραπάνω αναµορφώσεις,
ανέρχεται στο ποσό των € 54.955,70.
Μεταφέρεται από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» ποσό € 47.580,00 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6131.003 «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής καταχώρησης & αρχειοθέτησης
παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από /Χ Λευκάδας & Α’ Λ.Τ. Νυδριού» µε ποσό € 1.600,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.011 «Εκπόνηση ΣΑΛΕ Νυδριού» µε ποσό € 2.480,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6162.012 «Εκπαίδευσης για ΥΑΛΕ και Α/ΥΑΛΕ» µε ποσό € 4.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. 00-6162.013 «Πιστοποίηση παιδικής χαράς ΧΖΛ Λευκάδας» µε ποσό €
1.000,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6221 «Ταχυδροµικά τέλη» κατά € 3.000,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6821.001 «Πρόστιµα λοιπών περιπτώσεων» µε ποσό € 1.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 00-6824 «Παράβολα» µε ποσό € 3.000,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6661 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά € 2.000,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6699.003 «Λοιπά αναλώσιµα» κατά € 1.000,00
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7135.025 «Προµήθεια αλκοολόµετρου για το Λ/Χ Λευκάδας» µε
ποσό € 1.700,00.
• Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7336.028 «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων υδροδότησης ΧΖΛ
∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό € 2.000,00.
• ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7336.029 «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών λιµένα Βασιλικής» µε
ποσό € 24.800,00.
Μετά τις παραπάνω αναµορφώσεις, το Αποθεµατικό ανέρχεται σε € 7.375,70, ενώ συνολικά ο
προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 1.422.750,79.
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»,
Β
στ) την αριθµ. 23976/22-7-2016 (ΦΕΚ 2311 ) Κ.Υ.Α.,
ζ) τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017,
η) τις αριθµ. 34200/21-2-2017 (Α∆Α: Ω5Ω3ΟΡ1Φ-1ΞΞ) και 85555/5-5-2017 (Α∆Α: 61ΦΖΟΡ1Φ-ΞΩΩ)
αποφάσεις Γ.Γ. Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
Εγκρίνει την Β’ Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 σύµφωνα µε την παραπάνω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 147/2017.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τρεις, οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 147/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού
έτους 2017, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 418/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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