ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 76
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, 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. 6209/1-4-2015 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.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
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.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση τροποποίησης Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
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Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, κ. Βλάχος Κων/νος,
εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Με την αριθµ. 26/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος εγκρίθηκε η τροποποίηση – επικαιροποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του
∆.Λ.Τ. Λευκάδος, που είχε εγκριθεί µε την αρ. 8/2014 απόφαση ∆.Σ. και την αρ.
104/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, ως εξής:
 Η παράγραφος 1 του άρθρου 3:
1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείου Λευκάδος , διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής :
α) Λιµενάρχης Λευκάδος, ex officio βάσει του αρ. 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδος,
γ) Τρία µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδος.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ορίζονται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της έδρας του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 240 του ∆ΚΚ. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους, και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
1. Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του
οποίου η σύνθεση έχει ως εξής:
α) Λιµενάρχης Λευκάδας, ex officio σύµφωνα µε το άρθρο 244 του Ν.3463/2006,
β) Τέσσερα µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας,
γ) Τρία µέλη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγανησίου,
δ) Ένας δηµότης ή ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 244 παρ. 3 του Ν.3463/2006, ο Πρόεδρος και τα µη αιρετά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Λευκάδας. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου
240 του Ν. 3463/2006. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται µε την
απόφαση ορισµού τους και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
 Η παράγραφος 2 του άρθρου 4:
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον
ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την
εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων,
προµηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για
την προµήθεια και λειτουργία του µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια
κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που
συνδέεται λειτουργικά µε αυτό, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων
κυκλοφορίας, την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του, την έκδοση
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, τον
προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την
διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
Προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον
ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την
εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων,
προµηθειών, για την συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, για
την προµήθεια και λειτουργία του µηχανολογικού του εξοπλισµού και για την διενέργεια
κάθε αναγκαίας παρέµβασης στο λιµάνι και τη γύρω χερσαία και θαλάσσια ζώνη που
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συνδέεται λειτουργικά µε αυτό, τη ρύθµιση κυκλοφορίας και των κατευθύνσεων
κυκλοφορίας, την άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος που ευρίσκονται εντός των λιµενικών ζωνών ευθύνης του, την επιµέλεια
του πρασίνου και την αναβάθµιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις περιοχές
δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Λ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τον
ευπρεπισµό των κοινόχρηστων χώρων, την καθαριότητα στη χερσαία ζώνη αλλά και
στη θαλάσσια ζώνη, την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στα σκάφη και πλοία, την
έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, τον
προσδιορισµό του χώρου στάθµευσης οχηµάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την
διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.
 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 παρ. 1:
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99, τα ∆ηµοτικά
Λιµενικά Ταµεία του ίδιου άρθρου, µε την δηµοσίευση των διαταγµάτων, 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.
Προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής:
1. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.4071/2012, µε την έκδοση
διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, τα
∆ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία υπεισέρχονται αυτοδικαίως στην κινητή και ακίνητη
περιουσία, καθώς και σε πόρους δικαιώµατα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιµενικών
Ταµείων των οποίων οι αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν εν όλω ή εν µέρει.
Εισηγούµαι την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Λ.Τ.Λ.,
σύµφωνα µε την αριθµ. 26/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆.Λ.Τ.Λ., σύµφωνα µε
την αριθµ. 26/2015 απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ. και αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 76/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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