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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ΄αριθ. 3/ 23 Απριλίου 2021 τακτικής συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ : «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Αριθµός Απόφασης: 8/2021
Περίληψη: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου 2021 του
Π/Υ οικ.έτους 2021.
Σήµερα την 23η του µηνός Απριλίου έτους 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 12η µεσηµβρινή, το
διοικητικό συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» συνήλθε σε δια ζώσης
τακτική συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ.πρωτ. 50/19-04-2021 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234, 240 και 244 παρ.4 του
ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόµιµη απαρτία του διοικητικού συµβουλίου,
αφού από τα επτά (7) µέλη ήταν παρόντα τα έξι (6) :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆αληβίγκας Γεώργιος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πανταζής Παναγιώτης, µέλος

2.Μπούρας Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.Καλλίρη Μαρία, µέλος
4.Στεργιόπουλος Λεωνίδας, µέλος
5.Κορωναίος Παρασκευάς εκπρόσωπος Λ.Σ.
6.Κελέκου Αλεξάνδρα, µέλος

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρίσκεται η υπάλληλος του δήµου Σαρρή Αργυρώ για την τήρηση των
πρακτικών συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο για το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση έκθεσης
εσόδων-εξόδων Α΄τριµήνου 2021 του Π/Υ οικ.έτους 2021» και θέτει υπόψη του συµβουλίου την από
15-4-2021 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου-Βόχας η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ζευγολατειό 15/04/2021

ΑΔΑ: ΨΛΟ7ΟΞ2Π-ΜΓ8

Προς: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ»
Θέµα: Εισηγητική έκθεση Α΄τριµήνου του έτους 2021 προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο , για την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του Λιµενικού Ταµείου
Σύµφωνα µε το άρθρο 233 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 συστήνονται Νοµικά
Πρόσωπα ΟΤΑ τα οποία διοικούνται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το ∆.Σ. ελέγχει την υλοποίηση του
προυπολογισµού ανά τρίµηνο και εκθέτει την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Νοµικού Προσώπου.
Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας , δηµοσιεύεται
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος ∆ήµου.
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010(Α΄87) όπως τροποποιήθηκε από
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011(Α΄138), και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014(Α΄93), ορίζονται τα
εξής:
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου
Νοµικού Προσώπου , µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού
έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της
µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η
έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό
συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου.
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από
την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως
το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή
του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από
την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως
το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό
διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας,
δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου
και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»),
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην
οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο
θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»
Επισηµαίνεται ότι όλα τα προαναφερόµενα για το Νοµικό Πρόσωπο καθορίζονται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ Κι ύστερα
διαβιβάζονται για έλεγχο στην Οικονοµική Επιτροπή του εποπτεύοντα φορέα δηλαδή του ∆ήµου Βέλου
Βόχας (άρθρο 3 Ν.4623/2019).
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα
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στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από
εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως
και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Με τις: υπ΄ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΗΑΒΟΞ2Π-ΠΩ4), 72/2020(Α∆Α:ΨΘΑΝΟΞ2Π-5ΦΚ) σε Ορθή
Επανάληψη & 73/2020(Α∆Α:ΨΩ8ΣΟΞ2Π-4ΕΚ) αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Βόχας ,περί «Κατάρτισης τεχνικού προγράµµατος οικ. έτους 2021», «Ψήφισης
προυπολογισµού οικ. έτους 2021» και «Έγκρισης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) οικ. έτους
2021» αντίστοιχα ,
υπ΄αριθµ.365/2020(Α∆Α:Ψ07ΦΩ9Π-1ΩΣ) σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Βέλου Βόχας , περί «Έγκρισης Προυπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Βόχας οικ.
έτους 2021» ,
υπ΄αριθµ. 1/2021 (Α∆Α:6Κ26Ω9Π-ΗΒ9) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βέλου Βόχας
περί «Κατάρτισης και ψήφισης Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων
∆.∆. αυτού ,οικ. έτους 2021» και εγκρίθηκε µε την Αριθµ.Πρωτ.: 37343, 6884/2.3.2021(Α∆Α:ΨΦ∆8ΟΡ1ΦΞΗ0) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου αφού έλαβε υπόψη της:
− το άρθρο233 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 103 του ν. 3852/10
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
− η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων
τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων
και Περιφερειών»
− τις υπ΄ αριθ. 365/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Βέλου Βόχας µε την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2021 και εγκρίθηκε µε την αριθ. Πρωτ. 37343 ,6884
/2.3.2021 Απόφαση της Αποκ/νης ∆/νσης Ν. Κορινθίας.
− τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία
του δήµου Βέλου - Βόχας
εισηγούµαστε προς το ∆.Σ.
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαµβάνονται στην Α΄τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
του προϋπολογισµού, που υποβάλλονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εµφανίζονται στους συνηµµένους
πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία του Ν.Π.∆.∆., µε βάση τα
πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του ΝΠ∆∆ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Βόχας.
Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στο ∆.Σ. οι κάτωθι πίνακες:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του έτους 2021
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α΄ τριµήνου του έτους 2021

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Α΄ τριµήνου του έτους 2021.

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθανασία Π. Τσεκούρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
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Ο Πρόεδρος προτείνει την ψήφιση του ανωτέρω θέµατος για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική
εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Βέλου-Βόχας και το διοικητικό συµβούλιο µετά από
διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.-Εγκρίνει την Έκθεση εσόδων-εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α΄τριµήνου έτους 2021
όπως αυτά εµφανίζονται στους πίνακες της εισήγησης ως παράρτηµα Α΄.
2.-Με βάση τον έλεγχο των ανωτέρω πινάκων, ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2021 εκτελέσθηκε
ορθά και χωρίς υπερεκτίµηση εσόδων. Τα έξοδα δεν υπερέβησαν τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και τα
τελικά αποτελέσµατα ισολογισµού είναι προσωρινά διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και
διασταύρωσης των στοιχείων.
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Γιαυτό το σκοπό συντάχθηκε και υπογράφεται αυτό το πρακτικό όπως παρακάτω:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ

1) Μ.ΚΑΛΛΙΡΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

2)Λ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
3)Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
4)Ν.ΜΠΟΥΡΑΣ
5)Α.ΚΕΛΕΚΟΥ

∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

