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Αριθμ. Απόφασης 10/2021

Απόσπασμα εκ του αριθμ. 2/2021
πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού
Συμβουλίου

Θέμα: «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων τρέχοντος
έτους»

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 11η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 του Ν.
4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., το
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 255/09-02-2021
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 5 του
άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση
αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το
συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων».
Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου
3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα έξι (6).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πέντες Ελευθέριος, Πρόεδρος

1. Κανιαρού Ειρήνη

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος

2. Μακρή Άννα

3. Τσαμπαλάκης Νικήτας

3. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου

4. Κάβουρας Δημήτριος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα

5. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών
6. Σεΐτη Πετρούλα
Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των
πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1α θέμα της ημερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του Διοικητικού
Συμβουλίου:
1) Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
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2) Το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, με θέμα: «Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου –
Αποθεματικό».
3) Την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 Κ.Y.A. (ΦΕΚ Β΄ 3170/01-08-2020), με θέμα: «Παροχή οδηγιών
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’
αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253)».
4) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους
Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον
απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα
ιδρύματα».
5) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236
του Ν. 3463/2006 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
6) Το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται ότι: «Η
οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: ….. κ) Αποφασίζει για: …. vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων
προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του
δήμου».
7) Την υπ’ αριθμ. 157/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός
εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2021 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2021
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3405/25-01-2021
Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
8) Το γεγονός ότι: α) σε ορισμένους Κ.Α. Εσόδων προέκυψε βεβαίωση μεγαλύτερη από τα
προϋπολογισθέντα, απαιτείται η ενίσχυσή τους, ώστε να προσαρμοστούν στον ύψος των βεβαιωθέντων
εσόδων.
β) σε ορισμένους Κ.Α. Εσόδων προέκυψε βεβαίωση μικρότερη από τα προϋπολογισθέντα, απαιτείται η
μείωσή τους, ώστε να προσαρμοστούν στον ύψος των βεβαιωθέντων εσόδων.
γ) έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πάτμου του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη εγγραφής νέων πιστώσεων για την κάλυψη
των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταφορά πιστώσεων από το
αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού.
9) Την υπ’ αριθμ. 254/09-02-2021 Εισήγηση για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
έτους 2021 της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.
10 ) Το ακόλουθο σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021:

K.A
Α' ΕΣΟΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΝΕΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ

α' Εγγραφή εσόδων
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2119.0004

Λιμενικά δικαιώματα επιβατικών τουριστικών
σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών
(ΠΟΕ)

0,00 €

41,35 €

41,35 €

205.400,00 €

205.816,26€

416,26 €

3.500,00 €

5.461,15 €

1.961,15 €

500,00 €

1.657,54 €

1.157,54 €

41,35 €

β' Ενίσχυση εσόδων
5119
5129

2119.0019

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
Λιμενικά δικαιώματα επιβατικών τουριστικών
σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου
(ΠΟΕ)

γ' Μείωση εσόδων
Οικονομικό αντάλλαγμα από παραχώρηση χρήσης
καταστημάτων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
0111.0002
Λειψών

3.534,95 €

4.560,00 €

3.800,00 €

760,00 €

1322.0003

Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης
προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

106.084,81 €

15.217,57 €

90.867,24 €

2119.0006

Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων επί
εκδιδομένων εισιτηρίων για το λιμένα Πάτμου (ΠΟΕ)

2.500,00 €

2.000,00 €

500,00 €

2119.0007

Λιμενικά δικαιώματα (προσόρμισης, ελλιμενισμού,
παραβολής, πρυμνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που
καταπλέουν στο λιμένα Πάτμου (ΠΟΕ)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2119.0013

Λιμενικά δικαιώματα (προσόρμισης, ελλιμενισμού,
παραβολής, πρυμνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που
καταπλέουν στο λιμένα Λειψών (ΠΟΕ)

1.000,00 €

556,00 €

444,00 €

3221.0001

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

5.000,00 €

4.480,00 €

520,00 €

93.591,24€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

δ' Διαγραφή εσόδων

Β' ΕΞΟΔΑ
α΄ Διαγραφή πιστώσεων

β΄ Μείωση πιστώσεων
00.8511

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

5.000,00 €

4.480,00 €

520,00 €

00.6121.0002

Έξοδα Παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ.

2.880,00 €

2.640,00 €

240,00 €

64.7336.0002

Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης
προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

126.434,29 €

35.567,05€

90.867,24 €

91.627,24€

0,00 €

0,00 €

γ΄ Ενίσχυση Πιστώσεων

δ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων
25.6279.0001

Δαπάνη σύνδεσης κοινόχρηστων αποχωρητηρίων
λιμένα Λειψών με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης

0,00 €

300,00 €

300,00 €

30.7135.0016

Προμήθεια κουφωμάτων

0,00 €

1.418,56 €

1.418,56 €

1.739.457,77€

-90.014,94€

1.649.442,83€

ΕΣΟΔΑ

1.718,56
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ΕΞΟΔΑ

1.739.056,07€

-89.908,68€

1.649.147,39€

401,70€

- 106,26€

295,44€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Ποσό υπάρχοντος αποθεματικού
Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων
Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από αύξηση εσόδων
Μείωση αποθεματικού από μείωση εσόδων
Μείωση αποθεματικού από διαγραφή εσόδων
Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από διαγραφή εξόδων
Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από μείωση εξόδων
Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων
Μείωση αποθεματικού από τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων
Νέο ποσό Αποθεματικού
το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα
στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006).

ΠΟΣΟ
401,70€
41,35€
3.534,95€
93.591,24€
0,00€
0,00€
91.627,24€
0,00€
1.718,56€
295,44€

11) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό 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 στους λιμένες και τη γύρω
χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των
κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται
εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, 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 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάτμου».
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού
εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο τροποποίησης της πρότασής του και
κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθμ. οικ.
46735/23-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3170 Β΄/01-08-2020), την παρ. 1 του άρθρου 236 και την παρ. 2 του άρθρου
240 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ’
αριθμ. 157/2020 προηγούμενη απόφασή του, την υπ’ αριθμ. 3/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Πάτμου, την υπ’ αριθμ. 3405/25-01-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Αιγαίου, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., την υπ’ αριθμ. 254/09-02-2021
Εισήγηση για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021 της Αναπλ. Προϊσταμένης
του Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού της Υπηρεσίας μας, το άρθρο 65 του Νόμου 3852/2010 και
το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.,
Αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. οικονομικού έτους 2021 ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

K.A
Α' ΕΣΟΔΑ

α' Εγγραφή εσόδων
Λιμενικά δικαιώματα επιβατικών τουριστικών
σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμένα Λειψών
2119.0004
(ΠΟΕ)

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΝΕΟ ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

0,00 €

41,35 €

41,35 €

205.400,00 €

205.816,26€

416,26 €

3.500,00 €

5.461,15 €

1.961,15 €

500,00 €

1.657,54 €

1.157,54 €

ΣΥΝΟΛΑ

41,35 €

β' Ενίσχυση εσόδων
5119
5129

2119.0019

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
Λιμενικά δικαιώματα επιβατικών τουριστικών
σκαφών που ελλιμενίζονται στο λιμένα Πάτμου
(ΠΟΕ)

γ' Μείωση εσόδων
Οικονομικό αντάλλαγμα από παραχώρηση χρήσης
καταστημάτων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
0111.0002
Λειψών

3.534,95 €

4.560,00 €

3.800,00 €

760,00 €

1322.0003

Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης
προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

106.084,81 €

15.217,57 €

90.867,24 €

2119.0006

Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων επί
εκδιδομένων εισιτηρίων για το λιμένα Πάτμου (ΠΟΕ)

2.500,00 €

2.000,00 €

500,00 €

2119.0007

Λιμενικά δικαιώματα (προσόρμισης, ελλιμενισμού,
παραβολής, πρυμνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που
καταπλέουν στο λιμένα Πάτμου (ΠΟΕ)

500,00 €

0,00 €

500,00 €

2119.0013

Λιμενικά δικαιώματα (προσόρμισης, ελλιμενισμού,
παραβολής, πρυμνοδέτησης κ.λπ.) πλοίων που
καταπλέουν στο λιμένα Λειψών (ΠΟΕ)

1.000,00 €

556,00 €

444,00 €

3221.0001

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)

5.000,00 €

4.480,00 €

520,00 €

93.591,24€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

δ' Διαγραφή εσόδων

Β' ΕΞΟΔΑ
α΄ Διαγραφή πιστώσεων

β΄ Μείωση πιστώσεων
00.8511

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

5.000,00 €

4.480,00 €

520,00 €
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ΑΔΑ: ΨΟΛΠΟΡΗΜ-ΛΣ6
00.6121.0002

Έξοδα Παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ.

64.7336.0002

Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυση θωράκισης
προβλήτα Ε/Γ - Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου

2.880,00 €

2.640,00 €

240,00 €

126.434,29 €

35.567,05€

90.867,24 €

91.627,24€

0,00 €

0,00 €

γ΄ Ενίσχυση Πιστώσεων

δ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων
25.6279.0001

Δαπάνη σύνδεσης κοινόχρηστων αποχωρητηρίων
λιμένα Λειψών με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης

0,00 €

300,00 €

300,00 €

30.7135.0016

Προμήθεια κουφωμάτων

0,00 €

1.418,56 €

1.418,56 €

ΕΣΟΔΑ

1.739.457,77€

-90.014,94€

1.649.442,83€

ΕΞΟΔΑ

1.739.056,07€

-89.908,68€

1.649.147,39€

401,70€

- 106,26€

295,44€

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1.718,56

ΠΟΣΟ
401,70€

Ποσό υπάρχοντος αποθεματικού

41,35€

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων

3.534,95€

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από αύξηση εσόδων

93.591,24€

Μείωση αποθεματικού από μείωση εσόδων
Μείωση αποθεματικού από διαγραφή εσόδων

0,00€

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από διαγραφή εξόδων

0,00€
91.627,24€

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από μείωση εξόδων

0,00€

Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων

1.718,56€

Μείωση αποθεματικού από τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων
Νέο ποσό Αποθεματικού
το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα
στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006).

295,44€

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2021.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Πέντες Ελευθέριος

Τα Μέλη
Μελιανός Νικόλαος – Κάβουρας Δημήτριος
Τσαμπαλάκης Νικήτας – Μάγγος Φώτιος
Σεΐτη Πετρούλα
Ακριβές Αντίγραφο
Πάτμος, 12/02/2021

Ο Προεδρεύων

Η Ειδική Γραμματέας

Μελιανός Νικόλαος
Αντιπρόεδρος

Κάππου Αναστασία
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