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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 7ηρ/ 31.03.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ
ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ
Απιθμόρ Απόθαζηρ: 29/2020
Θέμα 7ο: Πεπί ηποποποίηζηρ ζςζηαηικήρ ππάξηρ ηος ΝΠΓΓ «Γημοηικό Λιμενικό Σαμείο
Βόσαρ».
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο απηό
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ηεο Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα
ώπα

31η Μαπηίος έηοςρ 2020 ημέπα Σπίηη και

13:00 ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην Γεκνηηθό πκβνύιην Βέινπ Βόραο

ζε ζπλεδξίαζε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.
πξση. 2368/24.03.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε (ζε ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ
επηδόζεθε λόκηκα θαη έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο .
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.., θαζώο θαη ηεο ππαιιήινπ πνπ
ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 27, έηζη ππήξρε λόκηκε απαξηία
απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη :
Παρόληες

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος
2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος
3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος
4. Ράπηες Θεόδωρος
5. Σρωγάδες Βαζίιεηος
6. Μαζηοράθος Άγγειος
7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος
8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος
9. Ρόδος Νηθόιαος
10. Καιιίρε Μαρία
11. Γαιεβίγθας Γεώργηος
12. ηάτος Αλδρέας
13. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος
14. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ.
15. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ.
16. Ραταληώηες Νηθόιαος
17. Παληαδής Παλαγηώηες
18. Γεκεηρίοσ Μαρία
19. Καηζηθώιες Παλαγηώηες
20. Ληάθος Μηταήι
21. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος

Απόληες
Οσδείς
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

Βοσδούρες Νηθόιαος
Κακπίηες Γεώργηος
ηακπεδάθες Παλαγηώηες
Καραθωηηάς Γεώργηος
Περρής Νηθόιαος
Μπηηζάθοσ Αζπαζία

Σηη ζσνεδρίαζη κλήθηκαν νόμιμα και απάνηηζαν ζηην ηηλεθωνική κλήζη οι Πρόεδροι ηων
Κοινοηήηων :
1. Κεταγιάς Περίανδρος
2. Καλογερόποσλος Ανδρέας

Πρόεδρος Κοινόηηηας Βοταϊκού
Πρόεδρος Κοινόηηηας Βέλοσ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 7ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ
ηξνπνπνίεζε ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο», έζεζε ππόςε ησλ
κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ , ε νπνία έρεη σο θάησζη :
Με ην άξζξν κόλν ηνπ Π.Γ. 204/2001 πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Α΄ 159/η.Α΄/16-7-2011): «Μεηαθέξνληαη νη
αξκνδηόηεηεο ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Κνξηλζίαο πνπ αθνξνύλ ηνλ δήκν Βόραο ζην δήκν απηό θαη ζςζηήνεηαι
Ν.Π.Δ.Δ. ηο οποίο θα θέπει ηην επωνςμία «Δημοηικό Λιμενικό Ταμείο Βόσαρ», με έδπα ηον Δήμο Βόσαρ (και
νςν Δήμο Βέλος –Βόσαρ), ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 410/95 (Α΄231) θαη ζα αζθεί
ηηο αξκνδηόηεηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2738/99 (ΦΔΚ 180 Α΄)».
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4071/2012 θαη ηελ ππ’αξηζκ. 29396/1912 από 27.12.2012
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ινλίνπ (ΑΓΑ: ΒΔΦ3ΟΡ1Φ-Λ00) δηαπηζηώζεθε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθό
Ληκεληθό Σακείν Βόραο».
Με ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 244 παξ.1 ηνπ λ.3463/2006: «Ληκεληθά Σακεία πνπ ζπληζηώληαη σο δεκνηηθά λνκηθά
πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΚ 180 Α΄) ιεηηνπξγνύλ
ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 239 επόκελα θαη ηηο εηδηθόηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο».
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 239 ηνπ λ.3463/2006 : «Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπληζηώληαη κε απόθαζε ησλ νηθείσλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ». «ηελ απόθαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζύζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, νξίδνληαη ην όλνκα, ν ζθνπόο, ε
πεξηνπζία θαη νη πόξνη».
Με ηελ αξ. 100471/6064/22-12-2005 (ΦΔΚ 3037/η.Β΄/31-12-2015) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, εγθξίζεθε ε αξ. 184/2015 απόθαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, κε ηελ νπνία ηποποποιείηαι η ζςζηαηική ππάξη ηος Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοηικό Λιμενικό Ταμείο Βόσαρ», ωρ ππορ ηη ζύνθεζη και ηον απιθμό ηων μελών ηος Διοικηηικού
Σςμβοςλίος.
Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» σο πξνο ηνπο
πόξνπο, σο εμήο:
Πόξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη:
1. ηα έζνδα από ην ηέινο ρξήζεο ιηκέλσλ, ιηκελίζθσλ θαη αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπ θαη επί
ησλ εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ.
2. ηα έζνδα πξνζόξκηζεο, πξύκλεζεο θαη παξαβνιήο πινίσλ ζηνπο ιηκέλεο, ιηκελίζθνπο θαη αιηεπηηθά
θαηαθύγηα αξκνδηόηεηάο ηνπ.
3. ηα έζνδα ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ ιηκέλσλ, ιηκελίζθσλ θαη αιηεπηηθώλ
θαηαθπγίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπ.
4. ηα έζνδα από ηέιε ύδξεπζεο θαη παξνρήο ειεθηξηζκνύ ζε ηξίηνπο.
5. ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ύςνπο 50.000 επξώ εηεζίσο.
6. ηα έζνδα από δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο.
7. θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο.
8. εηζπξάμεηο από ην αληίηηκν πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ θαη νη πξόζνδνη από δηθή ηνπ πεξηνπζία.
9. νη πόξνη πνπ ζα θαζνξηζζνύλ κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο θαη Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη νη νπνίνη ζα απνηεινύλ εηδηθά
έζνδα πνπ ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ
Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη γηα ηε δηελέξγεηα θάζε αλαγθαίαο παξέκβαζεο ζην ιηκάλη θαη ηε γύξσ
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ρεξζαία πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά κε απηό ή ην επεξεάδεη ή επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα από
απηό (άξζξν 28 παξ.3 ηνπ λ. 2738/99).
10. ηα έζνδα από ην ηέινο ππνδνρήο πγξώλ θαη ζηεξεώλ θαηαινίπσλ.
11. ηα έζνδα από ηέιε δηαθήκηζεο.
12. θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη από δηάηαμε λόκνπ.
Ο Ππόεδπορ ηος ΝΠΔΔ
Δαληβίγκαρ Γεώπγιορ

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο» κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2020 [ΑΓΑ :
6ΙΟΞΟ2Π-ΜΥ9] απόθαζή ηνπ, ςήθηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθήο ηνπ Πξάμεο σο πξνο ηνπο
πόξνπο, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζε απηήλ θαη ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε όπσο απνθαζίζνπλ ζρεηηθά .
ην ζεκείν απηό ν θ. Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο αλέθεξε όηη δελ ςεθίδεη ην ζέκα , εθόζνλ ζηελ
ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ ςήθηζαλ αξλεηηθά σο πξνο ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ
κε ην πνζό ησλ 50.000 επξώ από ην Γήκν.
Δπίζεο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά όηη δελ ππάξρεη ζπζηαηηθή πξάμε, νύηε πξνβιέπνληαη, από θάπνηα
απόθαζε ηνπ Γ, νη πόξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Βόραο. Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηόλ λα
γίλεη ηξνπνπνίεζε αλύπαξθηνπ όξνπ ή άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ γεγνλόηνο όηη ζηηο δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέπνπλ ηνπο πόξνπο θάπνηνπ ΝΠΓΓ ή νπνηαλδήπνηε ζσκαηείνπ, δελ είλαη δπλαηόλ λα
ζπκπεξηιεθζεί ηηκή κνλάδνο θαη ελ πξνθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθό όηη ε
επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ πξνο ην ΝΠΓΓ ζα είλαη ύςνπο 50.000 επξώ εηεζίσο.
Ο θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο αλέθεξε όηη δελ ςεθίδεη ζεηηθά, γηαηί ήδε έρεη θαηαςεθίζεη ηελ ηαθηηθή
επηρνξήγεζε ηνπ ΝΠΓΓ από ην Γήκν, κε ηελ ελαιιαθηηθή πξόηαζε πξνϋπνινγηζκνύ πνπ θαηαηέζεθε.
Σν ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ θαη θαηόπηλ ηεο ζπδήηεζεο
πνπ αθνινύζεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
(Με ηην τήθο ηος Πποέδπος Γ)
ΜΔ 13 ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 13 ΚΑΣΑ (ησλ θ.θ. Μαλάβε Π. Αζ., Γεκεηξίνπ Μ., Καηζηθώιε Π., Ληάθν Μ.,
Λπκπεξόπνπιν Δπαγ., Μαλάβε Γ. Αζ., Παληαδή Π., Ραραληώηε Ν., Βνπδνύξε Ν., Κακπίηε Γ., Καξαθσηηάο Γ.,
Πεξξήο Ν., ηακπεδάθεο Π.) θαη 1ΛΔΤΚΟ (ηεο θαο Μπηηζάθνπ )

Α)Δγκπίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηηθή πξάμεο ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Βόραο»
σο πξνο ηνπο πόξνπο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’αξηζ. 24/2020 [ΑΓΑ : 6ΗΟΞΟ2Π-ΜΥ9] Απόθαζε ηνπ Γ..
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. σο εμήο:
Πόξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη:
1. ηα έζνδα από ην ηέινο ρξήζεο ιηκέλσλ, ιηκελίζθσλ θαη αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπ
θαη επί ησλ εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ.
2. ηα έζνδα πξνζόξκηζεο, πξύκλεζεο θαη παξαβνιήο πινίσλ ζηνπο ιηκέλεο, ιηκελίζθνπο θαη
αιηεπηηθά θαηαθύγηα αξκνδηόηεηάο ηνπ.
3. ηα έζνδα ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ησλ ιηκέλσλ, ιηκελίζθσλ θαη
αιηεπηηθώλ θαηαθπγίσλ αξκνδηόηεηάο ηνπ.
4. ηα έζνδα από ηέιε ύδξεπζεο θαη παξνρήο ειεθηξηζκνύ ζε ηξίηνπο.
5. ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ύςνπο 50.000 επξώ εηεζίσο.
6. ηα έζνδα από δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο.
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7. θάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο.
8. εηζπξάμεηο από ην αληίηηκν πξαγκάησλ ή ππεξεζηώλ θαη νη πξόζνδνη από δηθή ηνπ πεξηνπζία.
9. νη πόξνη πνπ ζα θαζνξηζζνύλ κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο θαη Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη νη νπνίνη ζα απνηεινύλ
εηδηθά έζνδα πνπ ζα δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ιεηηνπξγία ηνπ
κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη γηα ηε δηελέξγεηα θάζε
αλαγθαίαο παξέκβαζεο ζην ιηκάλη θαη ηε γύξσ ρεξζαία πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη ιεηηνπξγηθά κε
απηό ή ην επεξεάδεη ή επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα από απηό (άξζξν 28 παξ.3 ηνπ λ. 2738/99).
10. ηα έζνδα από ην ηέινο ππνδνρήο πγξώλ θαη ζηεξεώλ θαηαινίπσλ.
11. ηα έζνδα από ηέιε δηαθήκηζεο.
12. θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη από δηάηαμε λόκνπ.
Β) Από ηελ παξνύζα απόθαζε ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00.6715.02 ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο ύςνπο 50.000,00 επξώ, ε νπνία ζα εγγξαθεί κε ζρεηηθή αλακόξθσζε.
Γ) Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ην αξηζ. 204/2001 Π. Γ/γκα (ΦΔΚ 159/η.Α΄/16-7-2001)
Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ. 29/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη
O Πξόεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος
ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
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