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Ν.Π.∆.∆. : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 14ης/10-12-2019 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 42/2019

ΘΕΜΑ: Περί τροποποίησης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας.
Στο Βραχάτι και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 10η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα της
εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Βόχας, υπό την Προεδρία του κ. ∆αληβίγκα Γεωργίου, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 259/0412-2019 έγγραφη πρόσκλησή του που επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234,240,244 παρ.4 του
ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου επτά (7) µελών ευρέθησαν
παρόντες οι έξι (6) ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

1.-∆αληβίγκας Γεώργιος, Πρόεδρος

1.-Πανταζής Παναγιώτης, µέλος

2.-Μπούρας Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
3.-Καλλίρη Μαρία, µέλος
4.-Κορωναίος Παρασκευάς., εκπρόσωπος ∆΄Λ/Τ Κιάτου, µέλος
5.-Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος
6.-Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του δήµου Βέλου-Βόχας, Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση
των πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και λέγει τα εξής:
Με τις διατάξεις του Π.∆. 204/2001 (ΦΕΚ 159 Α), συστήθηκε Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» µε έδρα τον τότε δήµο Βόχας και νυν ∆ήµο Βέλου-Βόχας.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α), µε την υπ΄αρ. 29396/1912/27-12-2012
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Α∆Α: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-Λ00) διαπιστώθηκε η έναρξη λειτουργίας του Ν.Π.∆.∆. και το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
Βόχας υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και σε πόρους, δικαιώµατα και
υποχρεώσεις εν γένει του Λιµενικού Ταµείου του οποίου οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν µέρει.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 240 και 235 του ν.3463/2006, πόροι του ΝΠ∆∆ είναι:
α)η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου
β)κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες,
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γ)εισπράξεις από το αντίτιµο των πραγµάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει
δ)πρόσοδοι από της δική του περιουσία καθώς και από τη συµµετοχή του σε προγράµµατα
Μετά την έναρξη λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας, το διοικητικό του συµβούλιο µε την
υπ΄αρ. 4/2013 απόφαση «Περί σύνταξης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας-∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας» που εγκρίθηκε µε την αρ. 28/2013 (Α∆Α: ΒΕΥΣΩ9Π-Ν6Η) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Βέλου-Βόχας για την οποία εκδόθηκε η υπ΄αρ. 558/7218/13-5-2013 ∆ιαπιστωτική Πράξη
της Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι, συνέταξε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας-∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης, στον οποίο και
συγκεκριµένα στο άρθρο 10 αναφέρονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 10:
Πόροι.
1.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2738/99, σε συνδυασµό µε το Ν. 4071/2012
παρ. 6 του άρθρου 46, τα ∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία του ίδιου άρθρου, µε την έκδοση της πράξης του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υπεισέρχονται σε όλα τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώµατα και υποχρεώσεις, εν γένει των νοµικών προσώπων που
διαδέχονται ή και των αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται.
Εποµένως πόροι του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βέλου –Βόχας είναι:
Α] Τα έσοδα από το τέλος χρήσης λιµένων αρµοδιότητάς του και επί εκδιδοµένων εισιτηρίων.
Β] Τα έσοδα προσόρµισης, πρύµνησης και παραβολής πλοίων στους λιµένες αρµοδιότητάς του.
Γ]

Τα έσοδα χρήσεως πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων των λιµένων αρµοδιότητάς του.

∆] Η τακτική επιχορήγηση των ∆ήµων, οι λιµένες των οποίων ανήκουν στην αρµοδιότητά του.
Ε] Τα έσοδα από διάφορες επιχορηγήσεις.
Στ] Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες.
Ζ]

Εισπράξεις από το αντίτιµο πραγµάτων ή υπηρεσιών και οι πρόσοδοι από την δική του περιουσία.

Η] Οι πόροι που θα καθοριστούν µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εµπορικής Ναυτιλίας και οι οποίοι θα αποτελούν ειδικά έσοδα που θα
διατίθενται αποκλειστικά για την προµήθεια και λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και για τη διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω
χερσαία περιοχή που συνδέεται λειτουργικά µε αυτό ή το επηρεάζει ή επηρεάζεται άµεσα ή έµµεσα από
αυτό [άρθρο 28 παρ.3 του Ν.2738/99].
Θ] Κάθε άλλο έσοδο που προβλέπεται από διάταξη νόµου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λέγει ότι µε την υπ΄αρ. 33/2019 απόφαση εισηγηθήκαµε την τακτική επιχορήγηση του
φορέα µας από τον ∆ήµο Βέλου-Βόχας µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του.
Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να προβούµε στην τροποποίηση της αρ. 4/2013 απόφασης ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 10
Πόροι
1.- ……
∆] Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Βέλου-Βόχας ύψους 50.000,00 ευρώ.

Τα µέλη του συµβουλίου αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη :
•

το Π.∆. 204/2001 (ΦΕΚ 159 Α),

•

τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α),
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•

την υπ΄αρ. 29396/1912/27-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-Λ00),

•

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 240 και 235 του ν.3463/2006,

•

την αρ.4/2013 απόφαση του ∆.Σ..: «Περί σύνταξης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας-∆ιοίκησης και
∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας» και

•

την αρ. 33/2019 απόφαση του ∆.Σ.: «Εισήγηση για τακτική επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ από τον ∆ήµο Βέλου-Βόχας» και µετά από διαλογική συζήτηση

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την τροποποίηση της αρ. 4/2013 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Βόχας
«Περί σύνταξης του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας-∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Βόχας»

η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 28/2013 (Α∆Α: ΒΕΥΣΩ9Π-Ν6Η) απόφαση του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Βέλου-Βόχας,

για την οποία εκδόθηκε η υπ΄αρ. 558/7218/13-5-2013 ∆ιαπιστωτική Πράξη της

Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι, όπως παρακάτω:
«ΑΡΘΡΟ 10
Πόροι
1.- ……
∆] Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του ∆ήµου Βέλου-Βόχας ύψους 50.000,00 ευρώ».

Ως προς τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αρ. 4/2013 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆αληβίγκας Γεώργιος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Μπούρας Νικόλαος
2.-Καλλίρη Μαρία
3.-Κορωναίος Παρασκευάς
4.-Κελέκου Αλεξάνδρα
5.-Στεργιόπουλος Λεωνίδας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

