ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 51/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 324/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 23183/10-11-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 2ο της Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί
ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
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αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων
δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς
αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα
κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται
εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και
άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον
ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω
προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως
των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού».
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που
αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή,
ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη,
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο
Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης
µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού
απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο
νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντακαι δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας
της απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για
τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη
γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει.
Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε
καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2016», µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2015, οφείλει
ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ. έτους
2016, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν
σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
-την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
-το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
-το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
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-την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
-τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ.
314/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε σε ότι αφορά την σύνταξη του
προϋπολογισµού έτους 2016 µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 169627/17316/28-12-2015 (Α∆Α:776ΘΟΡ1ΦΓΞ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την κατεπείγουσα 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, προκειµένου να γίνουν
επείγουσες και αναγκαίες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών που
προκάλεσε ο σεισµός στις 17-11-2015, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 3/2016 (Α∆Α:62ΜΝΩΛΙ-8ΡΟ)
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 9530/951/03-02-2016
(Α∆Α:ΩΟΠΦΟΡ1Φ-81Τ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
- την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 57/2016
(Α∆Α: ΨΕΞΒΩΛΙ-Ν84) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 39209/3860/3103-2016 (Α∆Α:ΨΕΗ6ΟΡ1Φ-23Ω) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
- την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
159/2016 (Α∆Α: 7668ΩΛΙ-5Κ1) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ.
66069/6798/25-05-2016 (Α∆Α:78Π9ΟΡ1Φ-57Α) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
233/2016 (Α∆Α: Ω6ΜΡΩΛΙ-Ψ9Γ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ.
91211/9418/14-07-2016 (Α∆Α:Ψ75ΨΟΡ1Φ-∆ΝΧ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
280/2016 (Α∆Α: 6Ρ2ΡΩΛΙ-7Θ∆) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ.
109310/10-08-2016
(Α∆Α:ΩΕ0ΖΟΡ1Φ-ΘΗΙ)
απόφαση
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
314/2016 (Α∆Α: 6Σ7ΥΩΛΙ-Α58) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ.
134450/13-09-2016 (Α∆Α:6Υ98ΟΡ1Φ-Ι23) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
357/2016 (Α∆Α: 78Ψ6ΩΛΙ-Σ7Θ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ.
175794/21-10-2016
(Α∆Α:Ω∆ΞΑΟΡ1Φ-ΗΑΕ)
απόφαση
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία
του ∆ήµου.
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
την 8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111).
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων κοινωνικής
ασφάλισης» µε το ποσό των 10.000,00 €, επειδή σύµφωνα µε τα έγγραφα από το Τ.Π &
∆ανείων διενεργούνται λιγότερες κρατήσεις από εκείνες που είχαν προβλεφθεί και είχαν
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 23.929,76 €, επειδή δεν
προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.022 µε τίτλο «Προµήθεια αµµοχάλικου για τη ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 11.900,00 ευρώ, επειδή επανεκτιµήθηκαν οι ανάγκες και δεν θα απαιτηθεί
ολόκληρη η αρχικώς εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.012 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.013 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 4.600,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.015 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά
το ποσό των 5.200,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ΚαρυάςΣφακιωτών» κατά το ποσό των 31.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία του διαγωνισµού
προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το
ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δηµιουργία των
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων φωτοτυπικών ∆.Ε. Καρυάς
Σφακιωτών», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες προµήθειας
αναλωσίµων για τη λειτουργία των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, διότι δεν ήταν δυνατόν να
εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.002 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.», µε το ποσό
των 3.500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 µε τίτλο «∆απάνες διακόσµησης ∆.Ε. Λευκάδας», µε το ποσό
των 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες διακόσµησης και στολισµού ενόψει
των επερχόµενων εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό
των 2.713,84 ευρώ προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
αυξηµένων αναγκών, λόγω συνεχούς υποχρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6721 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσµων», µε το ποσό των 15.000,00
ευρώ, διότι δεν είχε εκτιµηθεί ορθά το ακριβές ποσό που απαιτούνταν κατά την αρχική
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7131.002 µε τίτλο «Προµήθεια κλιµατιστικού µηχανήµατος ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε το ποσό των 2.480,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια κλιµατιστικού
µηχανήµατος για τις ανάγκες του δηµοτικού καταστήµατος στη ∆.Ε. Απολλωνίων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε», µε το ποσό των
800,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των
οχηµάτων ώστε να καθίστανται ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των
µηχανηµάτων ώστε να καθίστανται ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός», µε το ποσό των 2.700,00
ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εποπτεία και φύλαξη
του εργοταξίου του ∆ήµου καθώς και εξοπλισµός ηλεκτροσυγκόλλησης για τις ανάγκες της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ∆.Ε. Λευκάδας».
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 3.300,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες
διαπλάτυνσης οδού για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.066 µε τίτλο «Καθαρισµός δρόµων στην Τ.Κ. Ευγήρου»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισµού δρόµων
για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.033 µε τίτλο «Καθαρισµός και συντήρηση υδραυλάκων
∆.Ε. Λευκάδας», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες
καθαρισµών και συντήρησης υδραυλάκων, ώστε να αντιµετωπισθούν ακραία καιρικά
φαινόµενα ενόψει της χειµερινής περιόδου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.022 µε τίτλο «Μελέτη πραξ. εφαρµ. Πολ. Μελ.ΝυδρίουΜεγ.Αυλακίου (Β & Γ).», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν
λογαριασµοί της µελέτης που κατατέθηκαν στο ∆ήµο.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το
ύψος της οποίας δεν είχε εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του
προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των
200,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-7131.001 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικού µηχανήµατος», µε το
ποσό των 150,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια ενός ηλεκτρικού µηχανήµατος για τις
λειτουργικές ανάγκες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 18.000,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των
2.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον
µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6231.002 µε τίτλο «Μίσθωµα παραχώρησης χρήσης &
εκµετάλλευσης ζώνης τουριστικού λιµένα Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.339,29 ευρώ,
προκειµένου να καταβληθεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο η δόση του µισθώµατος για την
παραχώρηση της χρήσης και & εκµετάλλευσης ζώνης του τουριστικού λιµένα (Μαρίνα
Λευκάδας) και το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό.

Γ. Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού
Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων:
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά
κ.λπ.)» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6644 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
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Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ, λόγω
υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» µε το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον
µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.» µε το ποσό των
3.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον
µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.

∆. Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης
Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες χλωρίωσης δεξαµενών και συντήρησης
χλωριωτών ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να
εκτελεστούν οι εν λόγω εργασίες µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων
ύδρευσης αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 9.800,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν
επείγουσες ανάγκες λόγων έκτακτων βλαβών, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και
αποχέτευσης ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό των 5.200,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν επείγουσες
ανάγκες λόγων συνεχών βλαβών στα δίκτυα, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ:
-

-

-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.040 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης
πρωτεύοντος δικτύου Ανατολικού άξονα» κατά το ποσό των 52.400,00 ευρώ, επειδή κατά την
διαδικασία συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.041 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης
πρωτεύοντος δικτύου ∆υτικού άξονα» κατά το ποσό των 12.300,00 ευρώ, επειδή κατά την
διαδικασία συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.047 µε τίτλο «Επισκευή δηµοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας
Τ.Κ Καλαµιτσίου» κατά το ποσό των 4.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία
συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.027 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών
κοινοτήτων Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού στις 17/11/2015» κατά το ποσό των
25.400,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε
έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.058 µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης
εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 16.000,00 ευρώ, επειδή η αρµόδια
Υπηρεσία του ∆ήµου δεν θα προλάβει να συµβασιοποιήσει την εν λόγω µελέτη µέχρι το τέλος
του τρέχοντος έτους.

Το ανωτέρω ποσό των 110.600,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.033 µε τίτλο «Εργασίες επισκευών δηµοτικών κτιρίων
Αγίου Νικήτα, ∆ραγάνου, Κοµηλιού» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να
εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών σε κτίρια του ∆ήµου ώστε να καταστούν
λειτουργικά.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.062 µε τίτλο «Εργασίες πλακόστρωσης τµήµατος
∆ηµοτικής οδού Βασιλικής» κατά το ποσό των 18.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν
εργασίες πλακόστρωσης οδού για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.063 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες βελτίωσης οδών
∆.Ε. Σφακιωτών-Καρυάς» κατά το ποσό των 23.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν
χωµατουργικές εργασίες για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.064 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δηµοτικών δρόµων στην
Τ.Κ. Τσουκαλάδων ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αποκατασταθεί η βατότητα των δρόµων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 8.600,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες
διαπλάτυνσης οδού για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7411.001 µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελέτης αποπεράτωσης
∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να
ολοκληρωθεί η µελέτη και να τύχει χρηµατοδότησης το έργο.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.030 µε τίτλο «Καθαρισµός χειµάρρων ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίοι καθαρισµοί για την
αποφυγή πληµµυρών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας», µε το ποσό των 16.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το
ύψος της οποίας δεν είχε εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του
προϋπολογισµού.

ΣΤ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση λόγω σεισµού
-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.007 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευής των δηµοτών που
επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015», µε το ποσό των 438.746,25 ευρώ, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016 (Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6739.001 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος αντικατάστασης
οικοσκευής των δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015», µε το ποσό των
438.746,25 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016
(Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Ζ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση «ΘΗΣΕΑΣ»
-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1314.001 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας"
(άρθρα 6-12 ν. 3274/2004)», µε το ποσό των 26.587,81 ευρώ. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το
άρθρο 9ο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 184 Α/30-12-2015) παρατάθηκε η
διάρκεια του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» µέχρι 31-12-2016. Με την αριθµ. 189/2016 απόφαση του
∆ηµ. Συµβουλίου αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου
Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως ∆ήµου Απολλωνίων» η οποία είχε ενταχθεί
στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε την αριθµ. πρωτ. 6425/27-07-2007 απόφαση Γ.Γ.Π.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.001 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π ∆.
Απολλωνίων», µε το ποσό των 26.587,81 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη
µελέτη, η οποία είχε σταµατήσει λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης.

Η. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
-

Aυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1411.002 µε τίτλο «∆ωρεές Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε το ποσό
των 2.030,00 ευρώ. Συγκεκριµένα µε την αριθµ. 308/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
έγινε αποδοχή δωρεών (από 01-01-2016 έως 14-09-2016) συνολικού ποσού 2.820,00 ευρώ, ενώ
στον ανωτέρω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού (µετά και την 2η αναµόρφωση) είχε εγγραφεί πίστωση
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790,00 ευρώ. Εποµένως η προκύπτουσα αύξηση των εσόδων των 2.030,00 ευρώ εγγράφεται
στον Κ.Α. Εσόδων 1411.002.
Το ανωτέρω ποσό των 2.030,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) προς
ενίσχυση του παρακάτω Κ.Α Εξόδων:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε το
ποσό των 2.030,00 ευρώ, από διάφορές δωρεές πολιτών, για την κάλυψη βασικών αναγκών
τροφοδοσίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου.

Θ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για τις Σχολικές Επιτροπές
-

-

Aυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)», µε το ποσό των 5.435,60
ευρώ. Συγκεκριµένα αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016, το
συνολικό ποσό των 260.960,00 ευρώ (4 δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό προϋπολογισµό
είχε εγγραφεί το ποσό των 255.524,40 ευρώ σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. . 26945/3107-2015 ΚΥΑ.
Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό των
5.435,60 ευρώ. Συγκεκριµένα αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016,
το συνολικό ποσό των 260.960,00 ευρώ (4 δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό
προϋπολογισµό είχε εγγραφεί το ποσό των 255.524,40 ευρώ σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’
αριθµ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 5.095,82 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την 8η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 324/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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