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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 59ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 638/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex),
σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως
αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 32241/5-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της.
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 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
Δρακονταειδής Κων/νος
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 θέματος Ε.Η.Δ.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας
ου
παράταξης κ. Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1 θέματος
ου
Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17 θέματος της Η.Δ.

ο

ΘΕΜΑ 1 της Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 166/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί
έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Γεωργία Διαμάντη,
υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Λ. η οποία εισηγείται το θέμα, λόγω απουσίας του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Λ.
Στη συνέχεια, η εισηγήτρια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την αρ. 166/21 (ΑΔΑ: 6Σ7ΙΟΡΛΠΣΤΣ) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Αριθμός μελών κατά Νόμο: 9
Συνεδρίαση: 23η/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
Αριθμ. Απόφασης 166/2021
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η

Στη Λευκάδα σήμερα την 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής
e:presence), ύστερα από την αριθμ. 1534/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και
Α
ισχύει, το αρ. 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 ) και την αριθμ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη συμμετείχαν έξι (6) μέλη:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος
Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντ/δρος
Γεώργιος Σολδάτος, Μέλος
Νικόλαος Βικέντιος, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Παναγιώτης Λεονταράκης, Μέλος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ακριβούλα Πολίτη, Μέλος
Σοφία Αργύρη, Μέλος
Ευάγγελος Χαλικιάς, Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Λ. Γεωργία Διαμάντη.
ο

ΘΕΜΑ 1 Η.Δ.: Έγκριση 5

ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δ.Λ.Τ.Λ.
η

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η 5 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση
πιστώσεων και τη δημιουργία νέων κωδικών δαπανών.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούμενες αναμορφώσεις:
ΕΞΟΔΑ
•
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-7413.030 «Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Λ»
κατά € 5.120,00, διότι δεν απαιτείται το σύνολο της πίστωσης.
•
Μειώνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-8117 «Λοιπά έξοδα» κατά € 11.484,01, ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος απαιτήσεων κατά
του Δ.Λ.Τ.Λ. παραγράφηκαν λόγω παρέλευσης πενταετίας (σχετική απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 161/2021).
Τα παραπάνω ποσά μεταφέρονται στο Αποθεματικό, το οποίο, μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, ανέρχεται στο
ποσό των € 24.787,12.
Μεταφέρεται από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό € 15.500,00 στους παρακάτω κωδικούς εξόδων για την
ενίσχυση πιστώσεων ή την κάλυψη νέων αναγκών:
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 00-6824 «Παράβολα» κατά € 2.500,00 και πλέον ανέρχεται σε € 5.500,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6264.002 «Συντήρηση πίλαρ νερού-ρεύματος» κατά € 3.000,00 και πλέον ανέρχεται σε €
5.000,00.
•
Αυξάνεται ο Κ.Α. εξόδου 10-6265.001 «Συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών συλλογής αποβλήτων πλοίων» κατά €
2.000,00 και πλέον ανέρχεται σε € 4.000,00.
•
Δημιουργείται νέος Κ.Α. εξόδου 10-7413.034 «Σύνταξη τευχών δημοπράτησης "Μελέτη και κατασκευή του έργου
"Κατασκευή εγκαταστάσεων Σημείου Εισόδου Εξόδου του θαλάσσιου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης λιμένα
Λευκάδας»» με ποσό € 8.000,00.
Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται σε € 9.287,12, ενώ συνολικά ο προϋπολογισμός
ανέρχεται σε € 1.985.785,55.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
β) το Β.Δ. 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 Δήμων 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»,
ε) το Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,
στ) το αρ. 12 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
ζ) την αριθμ. οικ.46735/23-7-2020 (ΦΕΚ 3170Β) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων οικ. έτους 2021» Κ.Υ.Α.,
η) τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021,
θ) τις αριθμ. 230697/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ9ΟΚΡ1Φ-0Δ0), 36505/8-3-2021 (Ω3ΨΒΟΡ1Φ-Ν7Φ), 67924/22-4-2021
(ΑΔΑ: 9000ΟΡ1Φ-ΘΙ), 93693/4-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘ5ΟΡ1Φ-6ΚΞ) και 149327/1-9-2021 (ΑΔΑ: 69ΠΔΟΡ1Φ-ΚΒΞ)
αποφάσεις Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
η

Εγκρίνει την 5 αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος,
σύμφωνα με την εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 166/2021. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση.
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
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• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αρ. 166/21 (ΑΔΑ: 6Σ7ΙΟΡΛΠ-ΣΤΣ) ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος που
αφορά στην έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Λευκάδος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 638/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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