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ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ: 272

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 17εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Θέκα: «Παξνρή γλώκεο γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ ζην
Γήκν Εαθύλζνπ».
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 30ε ηνπ κελόο επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 6.30κ.κ., ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Εαθύλζνπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν
Εαθύλζνπ ζηελ πιαηεία νισκνύ , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 21784/23-09-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καθνιύξε ηαύξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Ο Γήκαξρνο θ. Νηθήηαο Αξεηάθεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε .
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ
παξαβξέζεθαλ παξόληα είθνζη ελληά (29) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιύξεο ηαύξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
6. Καςακπέιε Βαζηιηθή
7. Αξκέλεο Γεώξγηνο
8. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
9. Ξέλνο Αλδξέαο
10. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
11. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
12. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
13. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
14. Καξαθάο σηήξηνο
15. Πέηηαο Νηθόιανο
16. Γξόζνο Παλαγηώηεο
17. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
18. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
19. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
20. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
21. Μπισλάο Παλαγηώηεο
22. Κόθιαο Φώηηνο
23. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
24. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
25. Καζζηκάηεο Αληώληνο
26. Καξκίξεο Νηθόιανο
27. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
28. Καιακαξάο Νηθόιανο
29. Πάζηξαο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.

Μαξηλάθεο Αλδξέαο
Καλδειαο Σαζάθεο Γεκήηξηνο
Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
Αβξάκεο Παλαγηώηεο

Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Αηθαηεξίλε Μαιιηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Μαξίλνο Αλαζηάζηνο θαη Μαξηλάθεο Αλδξέαο πξνζήιζαλ
πξνζήιζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. θ. Πέηηαο Νηθόιανο, Καξαθάο σηήξηνο θαη Πάζηξαο Υξήζηνο
απνρώξεζαλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο .
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλαθνηλώλεη ηo 1o ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο «Παξνρή γλώκεο γηα κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ Σακείνπ
Εαθύλζνπ ζην Γήκν Εαθύλζνπ» θαη ην ιόγν δίλεη ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο αλέθεξε ηα
αθόινπζα:
Σν ιηκάλη θαη ε πόιε ηεο Εαθύλζνπ ηζηνξηθά ζπλδένληαη ζηελά κε ζρέζεηο δηαρξνληθήο
αιιειεπίδξαζεο. Ζ ζρέζε όκσο απηή, κεηαμύ ηνπ ιηκαληνύ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο πόιεο, ηα
ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάζηεθε αζζελέζηεξε. ήκεξα κηιάκε γηα ηελ ζρέζε ηεο Πόιεο
κόλνλ κε ην επηβαηηθό ηκήκα ηνπ ιηκαληνύ. Μηα ζρέζε αηειήο θαη εθήκεξε.
Σα νηθνλνκηθά νθέιε από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλνο, εμαπιώλνληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν
ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηεο Πόιεο –θαη πξννπηηθά ηνπ
Νεζηνύ- πνπ απνηεινύλ ηελ δηεύξπλζε ηεο άκεζεο ελδνρώξαο ηνπ Ληκέλνο, ελώ νη αξλεηηθέο
επηπηώζεηο εληνπίδνληαη ζηελ εηθόλα ηεο «Υώξαο», κηαο «Πόιεο-Ληκαληνύ», όπσο νη
πεξηζζόηεξεο πξσηεύνπζεο ησλ ειιεληθώλ Νεζηώλ.
Πξέπεη ινηπόλ ην ιηκάλη λα επηδξάζεη ζεηηθά σο ζπληειεζηήο αλάπηπμεο ηεο Πόιεο πνπ
ην πεξηβάιεη. Καη βέβαηα λα ακβιπλζνύλ νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζηελ Πόιε.
Αξθεηνί κειεηεηέο έρνπλ θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ «Πόιε-Ληκάλη» καο, κηα
ζρέζε βέβαηα, πνπ αιιάδεη ζπλερώο ζην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, παξαζπξόκελε από ηηο ξαγδαίεο
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη –ζε ιηγόηεξν ηθαλνπνηεηηθό βαζκό- ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, πνπ ελ
γέλεη ζηα Δπηάλεζα αθνινπζνύλ δηαθνξεηηθό ξπζκό απ’ απηόλ ηεο ππόινηπεο
κεηακλεκνληαθήο Διιάδαο .
ηελ θαηεύζπλζε απηή ζηνρεύνπλ νη πξνζπάζεηεο έληαμεο ηνπ επηβαηηθνύ ιηκέλνο θαη
ηεο Θάιαζζαο -πνπ νξηνζεηνύλ ηελ Πόιε δσηηθά- ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ.
Δπηπιένλ ζηόρνο είλαη ε αλάδεημε κηαο ηδηαίηεξεο ηαπηόηεηαο ηεο πόιεο. ηηο πόιεηοιηκάληα, ε “πξνζσπηθόηεηά” ηνπο αλαδεηείηαη ζηελ επαλαζύλδεζε ηεο Πόιεο κε ηελ
Ηζηνξία ηεο θαη ην πγξό ζηνηρείν, ηε Θάιαζζα. ηελ αλαδήηεζε ηαπηόηεηαο
αληηιακβαλόκαζηε δηαθνξεηηθνύο ρεηξηζκνύο, επηδηώμεηο θαη κέζα ζε θάζε γεσγξαθηθή
πεξίπησζε. Ωζηόζν, πξνθαλήο είλαη κία πξώηε θαηεγνξηνπνίεζε, όπνπ μερσξίδνπλ νη πόιεηο
ηεο Μεζνγείνπ από απηέο ηεο Ακεξηθήο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο από ηηο πόιεηο ηεο Αζίαο.
Αν ππάγμαηι ένα μεγάλο Σσέδιο (project) για ηη Ζάκςνθο είναι ένα master plan για ηο λιμάνι,
ένα ακόμη μεγαλύηεπο Σσέδιο είναι η θεμελίωζη ηος «Μέλλονηορ» ηηρ Πόληρ μαρ, η ζσέζη
ηηρ με ηο Λιμάνι, η ενζωμάηωζη πολιηών και θιλοξενούμενων. Άρρηκηα ζυνδεδεμένο με ηο
master plan είναι ηο εθηελνύο θιίκαθαο θαη πνιύρξνλεο θνηλσληθήο απαίηεζεο ρέδην
(project) ηεο λέαο Γεκνηηθήο Αξρήο για ηην ανάπλαζη ηηρ παπαλιακήρ Ζώνηρ από ηην πλαζ
ηος ΕΟΤ έωρ ηο Ενεηικό Υδπαγωγείο ζηο Κπςονέπι ε νπνία ζα κεηαηξαπεί ζε άμνλα γηα
δεκόζηα ζπγθνηλσλία, πνδήιαην, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, κπάλην, πεξπάηεκα, θαη αλαςπρή.
Σν έξγν απηό ζα δξνκνινγήζεη ζεακαηηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο Πόιεο καο θαη ηηο δσέο
ησλ Καηνίθσλ ηεο θαη ε παξνπζία ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πεξηνξηζηεί. Αλακέλεηαη έηζη όηη ε
ειθπζηηθόηεηά, ε επηζθεςηκόηεηα, ε ηνπξηζηηθή θαη ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζα απμεζνύλ
εθζεηηθά, ελώ ζα εληαζεί ν ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνο «επξσπατθόο ραξαθηήξαο» απηήο.
Δίλαη ζαθέο πσο κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα όπσο ην "master plan γηα ην ιηκάλη ηεο
Εαθύλζνπ", εμαηηίαο ηεο πνιππινθόηεηάο ηνπο θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη ε πινπνίεζή
ηνπο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Πόιεο αιιά θαη ζην ιεηηνπξγηθό ξπζκό
απηήο ιόγσ ησλ παξειθόκελσλ αιιαγώλ πνπ αλαπόθεπθηα ζα επέιζνπλ ζηηο ξνέο
θπθινθνξίαο, ζηηο πιεζπζκηαθέο ζπλζέζεηο θαη βέβαηα ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, δελ είλαη
θξόλεκν λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθηεινύληαη εξήκελ ηνπ εθάζηνηε Γεκάξρνπ θαη ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ -ηδαληθά, ζε θάζε Γεκνθξαηία- είλαη νη εθθξαζηέο ηεο Λατθήο
Βνύιεζεο θαη ζεκαηνθύιαθεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Σόπνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ.
Σν ιηκάλη θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην ζρεδηαζκό ηεο Εαθύλζνπ ηνπ Αύξην. Κάπνηνη ρώξνη ηνπ
είλαη εθηθηό λα έρνπλ κηα πην πινύζηα ιεηηνπξγία ζηε δσή ηεο Πόιεο. Ζ πξνζηηζέκελε αμία
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από κηα θνηλή ζηξαηεγηθή ιηκαληνύ θαη πόιεο ζα ήηαλ πνιύ κεγάιε. Πεπνίζεζε ήδε
εκπεδσκέλε ζηελ πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο Κνηλσλίαο θαη εθθξαζκέλε κε ηελ 516/2011 (θαηά
πιεηνςεθία 24 ΤΠΔΡ-2 ΚΑΣΑ)απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κεηά ηελ εηζήγεζε ηνπ
(ηόηε) Γεκάξρνπ θ. Μπνδίθε.
Σύκθσλα κε ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2738/99 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην
άξζξν 26 ηνπ Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002 ηεύρνο Α΄) θαη κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.
2839/2000 (ΦΕΚ 196/2000 Α΄):
«1. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ,
Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη μεηά από γνώμη ηου
Δημοηικού ή Νομαρχιακού Συμβουλίου, κπνξνύλ λα κεηαθέξνληαη ζε Δήκνπο ή
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, αξκνδηόηεηεο πθηζηάκελσλ, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξόληνο, Ληκεληθώλ Τακείσλ. Η αλσηέξσ γλώκε ζεσξείηαη όηη έρεη δνζεί, εάλ παξέιζεη
άπξαθην δίκελν αθόηνπ δεηήζεθε.
Με όκνηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξνύλ λα θαηαξγνύληαη πθηζηάκελα Ληκεληθά Τακεία.
2. Οη κεηαθεξόκελεο αξκνδηόηεηεο αζθνύληαη από δεκνηηθά ή λνκαξρηαθά λνκηθά πξόζσπα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή εηδηθέο δεκνηηθέο ή λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ 6 που
ζυνιζηώνηαι, με ηα ανωηέρω προεδρικά διαηάγμαηα, ζηνπο αληίζηνηρνπο δήκνπο ή
λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, απνθιεηζηηθά γη' απηόλ ην ζθνπό. Τα λνκηθά απηά πξόζσπα
ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 410/1996 (ΦΕΚ 231 Α), πνπ δηέπνπλ ηα
δεκνηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη εθείλεο ηνπ π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α'), πνπ
αθνξνύλ ηα αληίζηνηρα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο.
Ο αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ πξνζώπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ νξίδεηαη ζε επηά (7) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή επζύλεο
ηνπ δεκνηηθνύ ιηκεληθνύ ηακείνπ εθηείλεηαη ζηα όξηα κέρξη ηξηώλ δήκσλ θαη ζε έλδεθα (11)
ζε πεξηζζόηεξνπο ησλ ηξηώλ δήκσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ν
πξντζηάκελνο ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο έδξαο ηνπ δεκνηηθνύ ιηκεληθνύ ηακείνπ. Τα λνκηθά
πξόζσπα θέξνπλ ηελ επσλπκία "Ληκεληθό Τακείν.", όπνπ ηε ιέμε "Τακείν" αθνινπζεί ην
όλνκα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ην ζπληζηά.
Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζπληζηώκελν δεκνηηθό λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ εθηείλεηαη ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ιηκάληα πνπ βξίζθνληαη
εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ O.T.A., πνπ θαζνξίδεηαη σο έδξα ηνπ, ηόηε απνθηά
δηαδεκνηηθό ραξαθηήξα.»
Με ην άξζξν 244 ηνπ Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Ληκεληθά Τακεία πνπ ζπληζηώληαη, σο δεκνηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο
ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 239 επόκελα θαη ηηο εηδηθόηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ παξόληνο.»
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα απνθαζίζνπκε ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ
ηνπ Ληκεληθνύ Τακείνπ Ζαθύλζνπ πνπ αθνξά ην Δήκν καο θαη ηε ζύζηαζε Ν.Π.Δ.Δ. ην νπνίν
ζα θέξεη ηελ επσλπκία «Δεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Ζαθύλζνπ» κε έδξα ηνλ Δήκν Ζαθύλζνπ
ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2738/99, θαη ηνπ
άξζξνπ 244 ηνπ Ν.3463/06

Αθνινύζσο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ αξηζ. 85/2019 απόθαζε
ηνπ ΝΠΓΓ Ληκεληθό Σακείν Εαθύλζνπ κε ζέκα : « Απνινγηζκόο Λ.Σ.Ε. νηθνλνκηθνύ έηνπο
2018»
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.
ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Εάθπλζνο 27 Ηνπλίνπ 2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 8εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ 2019
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ: 85/2019
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ηε Εάθπλζν θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ, ζήκεξα 27-06-2019, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ., ζπλήιζε ζηελ 9ε πλεδξίαζε 2019 ε Ληκεληθή Δπηηξνπή
Εαθύλζνπ, θαηόπηλ ηεο από 25-06-2019 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ πξνο ηα κέιε.
Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο:
1. Απνινγηζκόο Λ.Σ.Ε. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018.
………..
Γηαπηζηώλεηαη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ επξέζεζαλ παξόληα
έμη (6) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ
1. Θεόδσξνο Εήβαο, Πξόεδξνο
2. Μελάο Γώλνο, Αλαπιεξσηήο
Αληηπξόεδξνο
3. Παλαγηώηα Βαβάζε, ηαθηηθό κέινο
4. Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο, ηαθηηθό κέινο
5. Νηθνιέηα Μαιαθνύξε, ηαθηηθό κέινο
6. Γξαγαλίγνο πύξνο Ενπξκπάλνο,
ηαθηηθό κέινο

1. Αιεμάλδξα Αλδξσλά, ηαθηηθό κέινο
2. Ησάλλεο Κεθαιιελόο, ηαθηηθό κέινο
3. πύξνο Πιαξηλόο, ηαθηηθό κέινο

--------Ο Πξόεδξνο εηζάγεη ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηνλ απνινγηζκό Λ.Σ.
Εαθύλζνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη εηζεγείηαη σο εμήο:
ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2018
ΔΟΓΑ
ε όηη αθνξά ην ζθέινο ησλ εζόδσλ ζπληάρζεθε βάζεη ησλ πξαγκαηηθώλ εηζπξάμεσλ πνύ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην νηθ. έηνο 2018. Σα έζνδα πνπ εηζπξάρζεθαλ πξνέξρνληαη:
1.
Από ηα ηέιε ρξήζεο ιηκέλνο από εηζηηήξηα επηβαηώλ από ηα Δ/Γ –Ο/Γ πινία ηήο
γξακκήο Εαθύλζνπ – Κπιιήλεο, από επηζθέςεηο θξνπαδηεξόπινησλ θαη από ηα Δ/Γ- Σ/Ρ πινία,
εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ 169.969,04€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό εζόδσλ 1213.
2.
Από ηα ηέιε ρξήζεο ιηκέλνο από δηαθίλεζε νρεκάησλ από ηα Δ/Γ – Ο/Γ πινία ηεο
γξακκήο θαη από ηα ιηκεληθά ηέιε πξνζόξκηζεο – πξπκλνδέηεζεο – παξαβνιήο θ.ι.π. από ηα
πνξζκεία, ηνπξηζηηθά, ζθάθε αλαςπρήο θ.ι.π. πινία πνύ ειιηκελίδνληαη ζην ιηκάλη ηήο
Εαθύλζνπ κέξνο ησλ νπνίσλ εηζπξάηηεηαη από ην Ληκελαξρείν γηα ινγαξηαζκό ηνύ Ληκεληθνύ
Σακείνπ Εαθύλζνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ 358.711,11€ ζηνλ
θσδηθό αξηζκό εζόδσλ 1214.
3.
Από έζνδα αληαπνδνηηθώλ εηζθνξώλ από ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε πγξώλ
απνβιήησλ θαη θαηάινηπσλ θνξηίνπ, εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ 5.975,98€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό
εζόδσλ 1221.
4.
Από ηα αληαιιάγκαηα παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ρώξσλ ηεο ρεξζαίαο δώλεο ιηκέλνο
Εαθύλζνπ (πεδνδξόκηα, θαη ινηπνί ρώξνη). Σν ζπλνιηθό πνζό πνπ εηζπξάρζεθε από ηελ
παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ησλ νπνίσλ ε Τπεξεζία καο έρεη
ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε αλέξρεηαη ζηα 144.428,54€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό εζόδσλ 1299.
5.
Από ηέιε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη
ύδαηνο, εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ 41.361,19€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό εζόδσλ 3187.
6.
Από πξνζόδνπο ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο, εηζπξάρζεθαλ εληόο ηνπ νηθ. έηνπο
32.456,94€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό 3511.
7.
Από πξνζόδνπο ινγαξηαζκνύ Κνηλνύ Κεθαιαίνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ,
εηζπξάρζεθαλ εληόο ηνπ νηθ. έηνπο 91,65€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό 3524.
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8.
Από ηα πξόζηηκα θιήζεσλ παξαβάζεσλ Κ.Ο.Κ. πνπ βεβαηώλνληαη ζηε ρεξζαία δώλε
ιηκέλα Εαθύλζνπ, εηζπξάρζεθε ην πνζό ησλ 27.678,43€ ζην θσδηθό αξηζκό εζόδσλ 4219.
9.
Από έζνδα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, εηζπξάρζεθαλ εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 548,10€
ζηνλ θσδηθό εζόδσλ 5291.
10.
Από Φ.Π.Α πξνο απόδνζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, εηζπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νηθ. έηνπο, ζύλνιν επξώ 12.340,18€ ζηνλ θσδηθό εζόδσλ 5297.
11.
Από επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ εηζπξάρζεθε ζπλνιηθό πνζό
69,84€ ζηνλ θσδηθό αξηζκό 5529.
ύλνιν εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ νηθ. έηνπο 2018 επξώ 793.631,00
ΔΞΟΓΑ
Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηόπηλ εθδόζεσο Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ νηθ. έηνπο 2018 αθνξνύλ:
1.
ηε κηζζνδνζία ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ, πέληε (5) ζπλνιηθά , θαη γηα ηε πιεξσκή
ηνπο κε όια ηα ηαθηηθά επηδόκαηα, απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρόιεζε, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο, θ.ιπ. πιεξώζεθε ζπλνιηθά πνζό επξώ 100.290,59€ ζηνπο ΚΑΔ Ο211 - 0224 – 0226
- 0261- 0562 θαη Ο564. Δπίζεο γηα ηε πιεξσκή κεληαίαο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη
απνδεκίσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλεδξηάζεηο γηα ηα κέιε ηεο Ληκεληθήο Δπηηξνπήο πιεξώζεθε
πνζό επξώ 2.894,00€ ζηνλ ΚΑΔ Ο264.
2.
ηνλ ΚΑΔ 0411 πνζό πιεξώζεθε επξώ 8.490,00€ γηα ηε πιεξσκή ησλ λνκηθώλ
ζπκβνύισλ ηήο Τπεξεζίαο καο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ λνκηθήο θύζεσο αθνξνύζεο
ππνζέζεηο ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ, παξαζηάζεηο ελώπηνλ δηθαζηεξίσλ, εμώδηθσλ
ελεξγεηώλ, παξνρή γλσκνδνηήζεσλ θ.ι.π.
3.
ηελ πιεξσκή ηερληθώλ γηα εηδηθέο εξγαζίεο (απνθαηάζηαζε βιαβώλ δηθηύνπ wi-fi,
πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηύνπ θσηηζκνύ, ηειεθσληθνύ θέληξνπ ιηκελαξρείνπ
Εαθύλζνπ, θαζαξηζκό θξεαηίσλ, πεξηνδηθό ππνβξύρην έιεγρν πθάινπ «Γεκήηξεο», θιπ
), πνζνύ 13.937,60€ ζηνλ ΚΑΔ 0412.
4.
ηελ πιεξσκή παξνρήο ππεξεζηώλ, ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο, βαζκνλόκεζεο
αιθννιόκεηξνπ ιηκελαξρείνπ Εαθύλζνπ, ππεύζπλνπ αζθαιείαο ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
αληηθαηαζηάηε απηνύ, αλαδηακόξθσζεο γξαθείνπ απνζήθεο, πξόζβαζεο ζε λνκηθή βάζε
δεδνκέλσλ, ρξήζεο αλπςσηηθνύ θαη γεξαλνύ γηα απνθαηάζηαζε βιαβώλ, θιπ. πνζνύ
12.660,94€ ζηνλ ΚΑΔ 0419.
5.
ηελ πιεξσκή ππεξεζηώλ ππνζηήξημε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη εθπαίδεπζεο
πξνζσπηθνύ πνζνύ 2.284,08€ ζηνλ ΚΑΔ 0426.
6.
ηε πιεξσκή ππεξεζηώλ ηνπνζέηεζεο θαη ππνβξύρηαο αγθύξσζεο θσηνζεκαληήξα,
επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ, θαζαξηζκνύ θαη απνκάθξπλζεο κπαδώλ, ειεθηξνθσηηζκνύ
κεηαιιηθήο γέθπξαο ηύπνπ Belley θ.ιπ., πνζνύ 9.275,20€ ζηνλ ΚΑΔ 0429.
7.
ε έμνδα θίλεζεο Πξνέδξνπ, πνζνύ 100,00 ζηνλ ΚΑΔ 0711
8.
ε ππεξεζίεο κεηαθνξάο πιηθώλ, αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνύ θιπ. πιεξώζεθε πνζό
1.840,00€ ζηνλ ΚΑΔ 0829.
9.
ηελ πιεξσκή παγίσλ δαπαλώλ ηεο Τπεξεζίαο όπσο πιεξσκή ηειώλ θσηηζκνύ θαη
ύδξεπζεο ηήο ρεξζαίαο δώλεο ηνύ ιηκέλα Εαθύλζνπ, ηειεθσληθώλ ηειώλ, ηαρπδξνκηθώλ
ηειώλ, θ.ι.π. γηα ην έηνο 2017, πνζνύ 112.415,97€ ζηνπο ΚΑΔ 0831, 0832, 0841, 0842.
10.
ηελ πιεξσκή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ιηκεληθώλ θαη ινηπώλ κνλίκσλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ιηκέλνο Εαθύλζνπ, δαπάλεο πεδήο θαζαξηόηεηαο θαη θαζαξηζκνύ θηηξίνπ
ππεξεζηώλ ιηκέλα, επηζθεπήο νδώλ, πεδνδξνκίσλ, δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ύδξεπζεο,
εθθελώζεηο βόζξσλ, ησλ αθηλήησλ αξκνδηόηεηαο Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ, απνζεθώλ
Τπεξεζίαο καο, θαζώο θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο,
(πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα, αληηθαηάζηαζεο θζαξκέλσλ
παγθαθηώλ, ζηδεξέλησλ θιίκαθσλ, παξαζύξσλ αινπκηλίνπ, ηνκήο νδνζηξώκαηνο, επηζθεπήο
θξεαηίσλ, επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο θζνξώλ Πηιιάξ πδξνδόηεζεο θαη ειεθηξνδόηεζεο
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ζθαθώλ, ζπληήξεζε επηζθεπή δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ – πδξνδόηεζεο ιηκέλνο Εαθύλζνπ
θ.ιπ.), πνζνύ 49.659,93€ ζηνπο ΚΑΔ 0844, 0863, 0874, 0875, 0876, 0879, 0889.
11.
ηελ πιεξσκή γηα εθηππώζεηο εληύπσλ απαξαηηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο,
επηδόζεηο εγγξάθσλ θαη δεκνζηεύζεηο, θαη ινηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο (αζθάιεηα
νρήκαηνο θ.ιπ.) πνύ δελ θαηνλνκάδνληαη εηδηθά, πνζνύ 2.270,30€ ζηνπο ΚΑΔ 0891, 0896,
0899.
12.
ηελ πιεξσκή επηδηθαζζέληνο πνζνύ, ηόθσλ θαη δηθαζηηθώλ εμόδσλ θαηόπηλ εθδόζεσο
ηεο ππ’ αξηζ. 238/2018 απόθαζε Μνλνκεινύο Δθεηείνπ Παηξώλ, πνζνύ 22.351,08€ ζηνπο
ΚΑΔ 0893, 0894.
13.
ηελ πιεξσκή πνζνύ 1.420,61€ ππέξ Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Ληκέλσλ ζηνλ ΚΑΔ 0912.
14.
ηελ πιεξσκή γηα πνζνζηό 5% από ηέιε εηζηηεξίσλ επηβαηώλ θαη 4% από ηέιε
δηαθίλεζεο νρεκάησλ, ζύκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία, ζηνπο λαπηηθνύο πξάθηνξεο ησλ
πνξζκείσλ γηα είζπξαμε ησλ ηειώλ ρξήζεο ιηκέλνο από εηζηηήξηα επηβαηώλ θαη νρήκαηα ππέξ
ηνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ (Ν. 2399/96 & 2575/1997), πνζνύ 14.424,73€ ζηνλ ΚΑΔ
0925.
15.
ηελ πιεξσκή γηα δηάθνξεο πξνκήζεηεο ηεο Τπεξεζίαο καο, όπσο ηε πξνκήζεηα
βηβιίσλ, γξαθηθήο ύιεο θαη θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ γηα αλάγθεο γξαθείσλ, θαζώο θαη
ιακπηήξσλ θσηηζκνύ γηα ζπληήξεζε δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ παξαιίαο, πνζνύ 6.392,84€
ζηνπο ΚΑΔ 1261, 1292.
16.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ πξνκήζεηα ρξσκάησλ, εηδώλ θαζαξηόηεηαο, ειεθηξνινγηθνύ
πιηθνύ, εηδώλ ζπληήξεζεο, θαη επηζθεπήο θηηξίνπ ππεξεζηώλ ιηκέλνο θαη ινηπώλ θηηξίσλ,
απνζεθώλ, ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζπληήξεζε – επηζθεπή – επέθηαζε – βειηίσζε ησλ
δηθηύσλ ύδξεπζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, νδώλ θαη πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ
κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ αξκνδηόηεηαο ηνύ Λ.Σ. Εαθύλζνπ πνζνύ 41.353,49€ ζηνπο ΚΑΔ
1353, 1381, 1413, 1424, 1425, 1428, 1429.
17.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ θαη εηδώλ ζπληήξεζεο γηα ην απηνθίλεην
ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ππεξεζηαθώλ πισηώλ θαη ρεξζαίσλ κέζσλ ηνπ Ληκελαξρείνπ
Εαθύλζνπ, πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ, εξγαιείσλ κηθξήο δηάξθεηαο θαη αμίαο, εηδώλ
ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνινγηθνύ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ηεο Τπεξεζίαο (δίθηπν
ίληεξλεη, θσηνηππηθό κεράλεκα, UPS θιπ.) θαη δηάθνξεο άιιεο πξνκήζεηεο πνύ δελ
θαηνλνκάδνληαη εηδηθά (πξνκήζεηα κεηαιιηθώλ πηλαθίδσλ, αληαιιαθηηθώλ θνηλόρξεζηνπ
αλειθπζηήξα, εμνπιηζκνύ παηδηθήο ραξάο Πι. Γέδξσλ Άκκνπ, ζεξκηθήο θάκεξαο ιηκελαξρείνπ
Εαθύλζνπ, θ.ι.π.), πνζνύ 32.467,97€ ζηνπο ΚΑΔ 1431, 1432,1435, 1439, 1611, 1899.
18.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ απόδνζε ΦΠΑ, πνζνύ 12.065,42€ ζηνλ Κ.Α.Δ. 3397. .
19.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ δηθηύνπ wi-fi, θαηαγξαθηθνύ DVR γηα ην
θιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο ηνπ θηηξίνπ ππεξεζηώλ ιηκέλα θαη αληαιιαθηηθώλ θαη
αλαιώζηκσλ γηα ην ηειεθσληθό θέληξν θαη ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα ηνπ Ληκελαξρείνπ
Εαθύλζνπ, πνζνύ 5.901,77€ ζηνλ ΚΑΔ 7123.
20.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ «Απνθαηάζηαζε θαζίδεζεο ζηνλ
Σξαπεδνεηδή πξνβιήηα Αγ. Γηνλπζίνπ ιηκέλα Εαθύλζνπ» θαη «πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ
πιαηώκαηνο πόξηνπ ηνπ κόινπ Αγ. Νηθνιάνπ ιηκέλα Εαθύλζνπ» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ από
ηα Πξνγξάκκαηα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ έηνπο, πνζνύ 23.841,27€ ζηνλ ΚΑΔ 9382.
21.
ηελ πιεξσκή γηα ηελ εθκίζζσζε πιηθώλ δηαρείξηζεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο, ηελ
πξνκήζεηα πιηθώλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο δσξεάλ ίληεξλεη ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ ιηκέλα, ζεξκνπνκπνύ θαη ςπγείνπ γηα ην γξαθείν απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηελ
πξνκήζεηαο Πίιιαξ παξνρήο ειεθηξνδόηεζεο θαη πδξνδόηεζεο ζθαθώλ, πνζνύ 14.975,77€
ζηνλ ΚΑΔ 9749.
22.
ηελ πιεξσκή ησλ εξγαζηώλ απνθαηάζηαζεο παηδηθήο ραξάο Πι. Γέληξσλ Άκκνπ, ηελ
ηνπνζέηεζε πξνζσξηλήο κεηαιιηθήο γέθπξαο ηύπνπ Belley ζηνλ ρείκαξξν Αγ. Υαξαιάκπε,
ζεκαηνδόηεζεο θαη ζπληήξεζεο απηήο, πνζνύ 77.549,51€ ζηνπο ΚΑΔ 9779, 9782.
ύλνιν εμόδσλ νηθ. έηνπο 2018 επξώ 568.863,07
ΔΟΓΑ 2018: επξώ 793.631,00
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ΔΞΟΓΑ 2018: επξώ 568.863,07
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΟΗΚ. ΔΣΟΤ 2018: επξώ 224.767,93
ΔΠΗΓΗΚΟ ΠΟΟ ΚΑΣΑΥΔΖ -665.716,00
ΠΛΖΡ. ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΚΣΟ ΥΡΖΖ
-179,48
ΑΠΟΣΗΜ. ΜΔΡΗΓΑ ΚΟΗΝ. ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟ
ΟΗΚ. ΈΣΟ 2019

-55,48

-441.183,03

Ζ Ληκεληθή Δπηηξνπή έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα
ησλ Ληκεληθώλ Σακείσλ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε ςεθίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ
απνινγηζκνύ νηθ. Έηνπο 2018 σο εμήο:
Πξόεδξνο, ππέξ ηεο έγθξηζεο.
Αλαπιεξσηήο Αληηπξόεδξνο, ππέξ. Παλαγηώηα Βαβάζε, ππέξ.
Γεκήηξηνο Βαξβαξίγνο, ππέξ.
Νηθνιέηα Μαιαθνύξε, ππέξ. Γξαγαλίγνο πύξνο Ενπξκπάλνο, ππέξ.
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ: 85/2019
Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο
θαιεί ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ
 Σελ αξηζ. 85/2019 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Ληκεληθό Σακείν Εαθύλζνπ
 Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2738/99, θαη ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ Ν.3463/06
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Aθνύ ςήθηζαλ ππέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, είθνζη ηξείο (23) ήηνη νη θ.θ. :
Καθνιύξεο ηαύξνο, Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο, εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Πξαζζάο
Βαζίιεηνο,Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο, Καςακπέιε Βαζηιηθή, Αξκέλεο
Γεώξγηνο, Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο, Ξέλνο Αλδξέαο, Κακπίηζεο Θεόδσξνο, Φεξαδνύξνο
Ησάλλεο, Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο, Γάζπαξνο Γηνλύζηνο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Κόθνξεο
Κσλζηαληίλνο, Αγαιηαλόο Ησάλλεο, Μαξνύδαο Γηνλύζηνο, Μπισλάο Παλαγηώηεο, Καζζηκάηεο
Αληώληνο, Καξκίξεο Νηθόιανο, Ληβέξεο Υαξάιακπνο, Καιακαξάο Νηθόιανο.
Παξόλ ςήθεζαλ (2) ήηνη νη θ.θ. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο θαη Μαξίλνο Αλαζηάζηνο
Καη ηξείο(3)ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» ήηνη νη θ.θ. : Κόθιαο
Φώηηνο, Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο, Ρέλεζεο Γηνλύζηνο.
Καηά πιεηνςεθία
Απνθαζίδεη:
Σε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ Εαθύλζνπ πνπ αθνξά ην Γήκν καο θαη ηε
ζύζηαζε Ν.Π.Γ.Γ. ην νπνίν ζα θέξεη ηελ επσλπκία «Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Εαθύλζνπ» κε
έδξα ηνλ Γήκν Εαθύλζνπ ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ
Ν.2738/99, θαη ηνπ άξζξνπ 244 ηνπ Ν.3463/06.
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Ζ απόθαζε πήξε αξηζκό 272/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηαύξνο Καθνιύξεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
O Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηαύξνο Καθνιύξεο
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ΣΑ ΜΔΛΖ
1. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2. Καθνιύξεο ηαύξνο
3. εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4. Πξαζζάο Βαζίιεηνο
5. Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6. Βαξβαξίγνο Υαξάιακπνο
7. Καςακπέιε Βαζηιηθή
8. Αξκέλεο Γεώξγηνο
9. Σζνπξνπλάθεο Γεώξγηνο
10. Ξέλνο Αλδξέαο
11. Κακπίηζεο Θεόδσξνο
12. Φεξαδνύξνο Ησάλλεο
13. Σζαγθαξόπνπινο Γεκήηξηνο
14. Γάζπαξνο Γηνλύζηνο
15. Καξαθάο σηήξηνο
16. Πέηηαο Νηθόιανο
17. Γξόζνο Παλαγηώηεο
18. Κόθνξεο Κσλζηαληίλνο
19. Αγαιηαλόο Ησάλλεο
20. Σξνύζζαο (Νηάζζεο) Γηνλύζηνο
21. Μαξνύδαο Γηνλύζηνο
22. Μπισλάο Παλαγηώηεο
23. Κόθιαο Φώηηνο
24. Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
25. Ρέλεζεο Γηνλύζηνο
26. Καζζηκάηεο Αληώληνο
27. Καξκίξεο Νηθόιανο
28. Ληβέξεο Υαξάιακπνο
29. Καιακαξάο Νηθόιανο
30. Πάζηξαο Υξήζηνο

