ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 195/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 30η του µήνα Ιουλίου του
έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 20852/30.7.2014 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».
Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί:
1. Για το 1ο θέµα: Ενσωµατώνονται νέα έργα, µελέτες κ.λπ. που είτε εκ παραδροµής δεν είχαν
συµπεριληφθεί στο αρχικό τεχνικό πρόγραµµα είτε επειδή έχουν προκύψει νέες ανάγκες που πρέπει να
αντιµετωπισθούν άµεσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.
2. Για το 2ο θέµα: Τακτοποιούνται λανθασµένες εγγραφές σε ότι αφορά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων καθώς
και ελλείψεις στις µέχρι σήµερα αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα υπ΄ αριθµ. πρωτ.
54630/5192/05-05-2014 και 56540/5379/08-05-2014 έγγραφα της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Επίσης αντιµετωπίζονται νέες ανάγκες που έχουν προκύψει για την απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών του ∆ήµου.
3. Για το 3ο θέµα: Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως
τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014,
ορίζονται τα εξής:
Η Οικονοµική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου
∆ήµου, 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. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της, υποβάλλεται στο δηµοτικό
συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Γεωργάκης Βασίλειος (αναπληρωµ.)
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
2. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
3. Μαργέλης Γεώργιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

της

Οικονοµικής

Επιτροπής,

Αιµιλία

ΘΕΜΑ 2ο Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. 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
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 ισχύοντα- και 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).
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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.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Λευκάδας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των
αναγκών αυτών. Προκειµένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η µεταφορά πιστώσεων, από
συγκεκριµένους Κ.Α. του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι
εγγεγραµµένες, στο αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά
από το αποθεµατικό κεφάλαιο του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη δηµιουργία των καινούριων
πιστώσεων.
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
• την παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε τις αριθµ. 373/2013
και 450/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
• Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 54630/5192/05-05-2014 έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, µε παρατηρήσεις επί της αριθµ. 139/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης αναµόρφωσης προϋπολογισµού καθώς και για τις τακτοποιήσεις που
πρέπει να γίνουν κατά την 1η τροποποίηση του προϋπολογισµού.
• Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 56540/5379/08-05-2014 έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, µε παρατηρήσεις επί της αριθµ. 171/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης αναµόρφωσης προϋπολογισµού.
• Το γεγονός ότι εκ παραδροµής δεν απεστάλησαν στην Αποκ/νη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ.
Ελλάδας και Ιονίου προς έλεγχο νοµιµότητας οι υπ’ αριθµ. 9,34,93,94,80,81,97,98,106 αποφάσεις
∆ηµ. Συµβουλίου.
• Το γεγονός ότι παρότι η αριθµ. 66/2014 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου βρέθηκε νόµιµη από το Τµ.
∆/κού-Οικ/κού Ν. Λευκάδας της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου, θα
πρέπει να αποσταλεί εκ νέου λόγω τροποποίησης Κ.Α. Εσόδων.
• Το γεγονός ότι τακτοποιούνται λανθασµένες εγγραφές σε ότι αφορά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων στις
µέχρι σήµερα αναµορφώσεις του προϋπολογισµού.
• Την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών
του ∆ήµου.
εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 34/31-01-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Α.
Το ταµειακό υπόλοιπο που εγγράφηκε στον προϋπολογισµό έτους 2014 ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 460.000,00 ευρώ και συγκεκριµένα στον Κ.Α.Ε. 5111 «Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από τακτικά έσοδα» ποσό 260.000,00 ευρώ και στον Κ.Α.Ε. 5121 «Χρηµατικό
υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα» ποσό 200.000,00 ευρώ.
Προσαρµόζουµε το χρηµατικό υπόλοιπο χρήσης 2014 στο ύψος των 2.706.211,90 ευρώ, σύµφωνα µε
τα στοιχεία τα οποία διαµορφώθηκαν στις 31-12-2013. Στη συνέχεια το κατανέµουµε στους παρακάτω
Κωδικούς του χρηµατικού υπολοίπου του προϋπολογισµού 2014 και κατόπιν το µεταφέρουµε στον
Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό».

3

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ
2014

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά
έσοδα
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από έκτακτα
έσοδα
(ανειδίκευτα)
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από έκτακτα
έσοδα
(ειδικευµένα)

5111

5121

5122

ΜΕΙΩΣΗ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
31-12-2013

260.000,00

-155.453,80

104.546,20

200.000,00

-2.287,27

197.712,73

0

ΑΥΞΗΣΗ

+2.403.953,00

+2.403.953,00

Ο Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» διαµορφώνεται σε (212.230,89-155.453,80-2.287,27+2.706.211,90)
2.760.701,72 ευρώ

Β.
Μεταφέρει από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» το ποσό των 1.501.708,30 ευρώ και το κατανέµει σε Κ.Α.
Εξόδων που αφορούν προµήθειες, εργασίες, µελέτες, έργα και λοιπές δαπάνες, για τις οποίες
υπάρχουν χρηµατοδοτήσεις από προηγούµενα έτη και οι οποίες είτε δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν
είτε αφορούν σε αποπληρωµή συµβάσεων.

Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΣΟ

1

00/6495.007

Τουριστική προβολή

5.390,00

2

10/6266.002

Συντήρηση & επισκευή µηχανογραφικού
εξοπλισµού

3.831,50

3

20/6671

Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων

1.707,00

4

20/6699.002

Προµήθεια ψηκτρών

9.123,00

5

20/6699.003

Προµήθεια ελαστικών

5.766,00

6

20/6699.008

Προµήθεια ιστών φωτισµού

2.465,95

7

20/6699.012

Προµήθεια ηλεκτ.υλικού ∆Ε Λευκάδος

4.920,00

8

20/7326.001

∆ιάνοιξη δρόµων & διαµορφ. στο νότιο τµήµα
χωρ.σκουπιδιών Λευκάδος

24.108,00

9

20/7336.002

Εργασίες διαµορφ.σκουπιδότοπου Λευκάδος

3.690,00

4

10

20/7413.001

Μελ. Περιβαλ. επιπτ. διαµορφ. χωρ. προσωρ.
αποθ. δεµατοπ. απορριµµάτων

11

20/7413.002

Εργασίες σχεδιασµού µοναδ. προεπεξ.ανακυκλ. &
κοµπόστ.(ΜΟΠΑΚ) απορριµµάτων ∆. Λευκάδος

15.000,00

12

20/7413.003

Μελέτη σχεδ. χωρ.προσωρ. αποθηκ. δεµατοπ.
απορριµµάτων στον αποκαστ. ΧΑ∆Α ∆. Λευκάδος

3.690,00

13

20/7413.004

Μελ.τευχ.δηµοπρατ. κατασκ. ΜΟΠΑΚ & διαµ.
Χωρ. προσωρ. αποθηκ. δεµατ. απορριµµάτων

3.690,00

14

20/7413.005

Μελ.διαµορφ.ενεργ. χωρ.αποθ. αστ. αποβλ. εκτός
ΒΑΚΑ & τειχ. ∆ηµ. Σταθ. Μεταφόρτωσης

15

20/7413.006

Εργασίες Τροποποίησης περιβαλλ. όρων για
ΜΟΠΑΚ

3.450,00

16

20/7425.001

Επέκταση ΦΟΠ

1.446,00

17

20/7425.002

Επεκτ. παραλ. δικτ. ηλεκτροφωτισµού σχεδίου
πόλης

20.000,00

18

25/6495.006

Εργασίες µέτρησης υδροµετρητών

12.300,00

19

25/6699.019

Προµήθεια ελαστικών

20

25/6699.020

Προµήθεια υδραυλικών υλικών ∆.Ε Λευκάδος

15.000,00

21

25/6699.021

Προµήθεια υλικών & ανταλλ. ΒΙΟ.ΚΑ. Πόλης
Λευκάδος

72.828,30

22

25/7112.001

Αγορά οικοπέδου στον Επίσκοπο

23

25/7135.010

Προµ. Αντλιών-µοτέρ κλπ εξαρτ. ύδρευσης

10.520,40

24

25/7135.011

Προµ. συστήµατος Χλωρίωσης δεξαµενής ∆Ε
Απολλωνίων

12.933,00

25

25/7135.012

Προµ. συστήµατος Χλωρίωσης δεξαµενής ∆Ε
Ελλοµένου

10.000,00

26

25/7135.013

Προµ. Συστήµατος Χλωρίωσης δεξαµενής ∆Ε
Σφακιωτών-Καρυάς

8.019,00

27

25/7312.013

Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού
στον Επίσκοπο

24.600,00

5

3.690,00

10.842,00

3.382,00

6.849,00

28

25/7336.006

Επειγ. εργασίες αντικ. αγωγ. υδροδ. ΤΚ Αγ.
Πέτρου

29

25/7336.007

Επείγουσες εργασίες ΒΙΟΚΑ Βασιλικής

15.000,00

30

25/7336.008

Εργασίες επισκ. αυτοµατισµού αντλιοστασίων

10.000,00

31

25/7336.009

Εργασίες Καθαρ. Μονάδας ΒΙΟΚΑ Λευκάδος

3.500,00

32

25/7413.001

Μελέτη αναθεωρ. Περιβαλλ.όρων ΒΙΟΚΑ Αγ.
Νικήτα

5.427,00

33

25/7425.001

Εργασίες επέκ. & επισ. Φρεατ. Αποχ. ∆.
Λευκάδος

5.000,00

34

30/6263.001

Συντ. & επισκευή µεταφορικών µέσων

35

30/6263.002

Συντ. & επισκευή Οχηµ. & µηχανηµάτων έργων

6.311,00

36

30/6264

Συντ. & επισκευή Λοιπών µηχανηµάτων

1.815,50

37

30/6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

5.208,00

38

30/6699.003

Προµήθεια ελαστικών

3.214,00

39

30/6699.005

Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου

4.023,50

40

30/6699.006

Προµήθεια οικοδ. υλικών & υλικών οδοπ.

5.994,00

41

30/6699.007

Προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου

6.000,00

42

30/6699.008

Προµήθεια οικοδ. Υλικών Καρυάς

2.213,86

43

30/6699.009

Προµήθεια υλικών για επισκ. αποδυτ. Γηπέδου
ποδοσφαίρου Λευκάδας

5.811,81

44

30/6699.010

Προµήθεια υλικών ελαιοχρωµατισµού

1.500,00

45

30/6699.011

Προµ. Ειδών υγιεινής& πλαστικών γηπέδου
Λευκάδος

46

30/7134

Προµήθεια Λογισµ. Συστήµατος GPS

47

30/7135.002

Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

48

30/7135.003

Προµήθεια πληροριακών πινακίδων

49

30/7321.001

Εργασία αποπεράτωσης Υπ. Θεοτόκου (κληροδ.
Σκένα)

50

30/7321.003

Κατασκευή Ισογ. Νηπιαγωγείου Νυδρίου

6

6.000,00

11.540,00

594,30
3.690,00
11.264,00
3.318,00
24.600,00
6.330,73

51

30/7323.008

Συντ. περιφ. Οδού από Αγιο Ιωάννη ως οικία
Τσίντα

52

30/7323.009

Αποπεράτωση παραλ. δρόµου Λυγιάς

53

30/7323.010

Εργασίες πλακοσ. ∆ηµ.σχολ. Κοµηλίου

54

30/7323.011

Ασφαλτ. ∆ηµοτ. ∆ρόµου ∆.∆. Απόλπαινας

55

30/7323.015

Αγροτ. δρόµος από Μαθιάτικα Αγ. Πέτρου προς
Ρουπακιά

56

30/7323.017

∆ιάνοιξη δρόµων σχεδίου πόλης ΝικιάναςΕπίσκοπου-Σωτήρος

24.600,00

57

30/7323.018

Εργασίες διάνοιξης παραλ. οδού Βασιλικής

12.100,00

58

30/7323.025

Εργασίες διάνοιξης δρόµου µεταξύ των ΟΤ 107108 & 111 στη Νικιάνα

20.800,00

59

30/7326.012

∆ιαµόρφωση Ανακατασκ. χώρων παιδ. χαράς
Καστού

7.215,00

60

30/7326.013

Εγκατ. Γηπέδ. Ποδοσφ. 5Χ5 κ' γηπεδ. Μπάσκετ
Καλάµου

5.431,35

61

30/7326.014

∆ιαµορφ. Πλατ. Σχεδ. Πόλης - επέκταση ΚΧ 331 κ'
ΚΧ 73Α

62

30/7326.015

Τοιχία Αγ. Σπυρίδωνα Λαζαράτα- Σπανοχώρι

63

30/7326.016

Κατασκευή τοιχίου στους Πηγαδησάνους

617,36

64

30/7326.017

Κατασκευή τοιχίου αντιστηρ.Καλαµιτσίου

10.000,00

65

30/7326.018

Επισκευή πλακοσκ. γέφυρας Καρυωτών

21.381,00

66

30/7326.019

Κατασκ.λιθοδ.& επέκτ. νεκροτ. Αγίου Ηλία

12.100,00

67

30/7326.020

Κατασκ.λιθοδ. κληροδοτ. ∆. Κοινότητας
Κοντάραινας

68

30/7326.021

Ηλεκτρ. Εγκατ. ∆ηµ. Γηπέδου Λευκάδας (υλικά κ'
εργασία)

69

30/7331.002

Επισκευή κερκίδων ∆. Σταδίου Λευκάδας

5.281,00

70

30/7331.003

Συντήρηση & επισκ. Κτιρίων (υλικά)

1.235,00

71

30/7331.004

Επισκευή Βρεφονηπ. σταθµ. ∆. Λευκάδος

1.120,64

7

7.218,00
962,00
5.000,00
599,17

1.049,81

91.548,00

2.170,00

4.950,00

12.000,00

72

30/7331.005

Επισκ.-αποκατ. Κτιρίου 1ου Λυκείου Λευκάδος

73

30/7331.006

Εργασίες επισκ. βιβλ.Σβορώνου-αιθ. τεχν.-καπη

74

30/7331.007

Εργασίες επισκευής αιθουσών Π. ∆ηµαρχείου

75

30/7333.001

Αποκατ. δηµ. δρόµων ∆Ε Απολλωνίων

76

30/7333.002

Αποκατ. παραλ. δρόµου (Μικρός Γιαλός-Πόρος)

77

30/7333.003

Αποκατ. δρόµου Καλάµου- Αγραπηδιάς- & επεµβ.
στο οδικό δίκτυο οικισµού

44.750,00

78

30/7333.004

Αποκατ. αγροτ. & δηµοτ. δρόµων Σφακιωτών

12.300,00

79

30/7333.005

Επισκ. οδοστρ. & επούλωση λακκουβών
Απολλωνίων & Ελλοµένου

26.923,78

80

30/7333.006

Επισκ. οδοστρ. & επούλωση λακκουβών
Λευκάδος-Καρυάς- Σφακιωτών

16.530,00

81

30/7333.007

Εργασίες διαµορφ. ∆ηµοτ. Οδού εντός οικισµού
Εγκλουβής

12.300,00

82

30/7333.008

Εργασίες αποκ. αγρ. δρόµου Αγίου Κων/νουΜπότσαρη

12.100,00

83

30/7333.009

Εργασίες αποκ. κοιν. δρόµων Ραχή Κουρτάτα

6.900,00

84

30/7333,010

Εργασίες τσιµεντόστρωσης δρόµων Αιδονάκι

6.500,00

85

30/7336.002

Αποκατ. γεφυρών στα Ζαβιτσανάτα Καρυάς

4.528,86

86

30/7336.003

Εργασίες αντικ. & επισκ. ξύλινων κιγκλιδωµάτων
στο Φαράγγι της Μέλισσας

8.310,00

87

30/7336.004

Εργασίες αντικ. σωλήνων οµβρίων στο ΟΤ 73Α

15.000,00

88

30/7413.002

Στατική Μελέτη κτιρ. Χαραµόγλειου Λευκ.
Βιβλιοθήκης

6.220,00

89

30/7413.003

Μελέτη Τροπόπ. Εγκεκρ. Ρ/Σ οικ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΣΩΤΗΡΩΣ

5.980,00

90

30/7413.004

Μελέτη εφαρµ. ρηµοτ. σχεδ. Νικιάνας-Επισκ.

8

2.631,88

12.100,00
8.000,00
12.200,00
710,00

20.000,00

91

30/7413.005

Μουσειολογ. Μελέτη Οικίας Ζαµπελίων

3.000,00

92

30/7413.006

Μελέτη κυκλοφ. διερευν. πολης Λευκάδος

4.920,00

93

30/7413.007

Μελέτη κυκλοφ. σύνδεσης πλατείας παραλίας

6.250,00

94

30/7413.008

Τροποποιηµ.µελέτη οφέλους αποπ. θεάτρου
Λευκάδος

1.471,00

95

30/7413.009

Μελέτη Πύργου στο Μαραντοχώρι

96

30/7413.010

Μελέτη αναθ. οδοστρ.περιφ. οδού Βαρδανίων

4.000,00

97

30/7413.011

Μελέτη εφαρµ. & τευχ. δηµοπρατ. έργου οδού
εισοδ. παραλ. πολ. Λευκάδος

15.075,00

98

30/7413.012

Αρχιτ. µελέτη εφαρµ. & τευχ. ∆ηµοπράτησης
διαµορφ. παραλ. πόλης Λευκάδος

4.515,00

99

30/7413.013

Καθορ. προγραµ. αιγιαλού & παραλίας στην
περιοχή Παράδεισος Λυγιάς

3.690,00

100

30/7413.014

Περιβαλ. µελέτη έργων δασικής αναψυχής Πόρτο
Κατσίκι

4.000,00

101

30/7413.015

Μελέτη ∆ιορθ. παρέµβ.πράξ. Εφαρµ. ∆.Λευκάδας

7.941,00

102

30/7413.016

Μελέτη σχεδ. Πόλης Βασιλικής (ολοκλήρωση)

2.947,00

103

30/7413.017

Σύνταξη τευχών δηµοπρ.έργου αποκατ. Πύργου
στο Μαραντοχώρι

4.000,00

104

30/7425.004

Εργασίες µετ. & εγκατάστασης αιθ. ∆ιδασκαλίας
από Βλυχό προς Καρυώτες

6.000,00

105

30/7425.005

Αποµακρ. φερτών υλικών σε ιδιοκτησία ∆ήµου
στην Εξάνθεια

4.200,00

106

30/7425.008

Εργασίες κατασκ. υδροδοτικού συστήµατος
πυρόσβεσης Κλειστού Γυµναστηρίου

107

30/7425.006

∆ιευθέτηση αδρανών υλικών ∆.Ε. Ελλοµένου

6.000,00

108

35/7135.002

Προµήθεια βενζινοκιν. µηχανών για πυρασφάλεια
(χλοοκοπτ.-αλυσοπρίονα)

4.000,00

109

35/7425.001

Εργασίες προληψ. & καταπολ. ασθενειών
πλατανιών ∆. Λευκάδος

3.000,00

9

15.000,00

13.100,00

110

45/6699.003

Προµήθεια υλικών για Ι.Ν. νεκροταφείου
Κατωχωρίου

111

45/7112.001

Αγορά χώρου νεκροταφείου Νικιάνας

112

45/7326.001

∆ιαµορφ. Νεκροταφείου Καστού

113

45/7326.002

Εργασίες ∆ιαµορφ. Νεκροταφείου Καρυάς

12.300,00

114

45/7326.003

Επεκτ. Νεκροταφείου Νυδριού

12.100,00

115

70/6236.001

Μισθωµ. ακιν. Ελλοµένου για εναπόθεση
αδρανών υλικών

3.000,00

116

70/6263.002

Συντήρηση & επισκευή µεταφ. µέσων

4.870,00

117

70.6671.002

Ανταλλακτικά µεταφ. µέσων

3.584,00

118

70.6699.006

Προµήθεια ελαστικών

119

70/7133

Προµήθεια επίπλων

5.297,13

120

70/7135.001

Προµήθεια υλικών εξοπλ. ακτών

1.554,00

121

70/7135.002

Προµήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών

2.682,00

122

70/7135.003

Προµήθεια παγκακιών

1.408,50

123

70/7135.004

Εξοπλ. δηµοτικού κτηνιατρείου

124

70/7135.005

Προµ.κ' εγκαταστ. Φωτοβολταϊκών για κλειστό
γυµν.- 2ου Γυµν. Λυκείου & 3ο δηµοτικό σχολείο

125

70/7333.001

Συντηρήσεις δασικών-αγροτ. δρόµων για
πυροπροστασία.

5.041,50

126

70/7425.001

Επισκευή Παιδικών Χαρών

5.362,00

127

70/7425.002

∆ιαµόρφωση & εξοπλισµός ακτών

2.325,00

128

70/7425.003

Εργασίες αντιπυρ. προστασίας

1.936,00

129

70/7425.004

Προµήθεια σειρήνας για πολιτική προστασία

5.000,00

130

70/7425.005

Εργασίες Αντιπυρ. Προστασίας ∆Ε Απολλωνίων

59.400,00

131

70/7425.006

Εργασίες Αντιπυρ. Προστασίας ∆Ε Σφακιωτών

35.221,30

132

80/8117.004

Εκλογική αποζηµίωση 2012

24.054,50

133

30/7326.007

134

30/7331.009

Αποχέτευση οµβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας
ως λιµάνι Καλάµου
Επισκευή πρώην ∆ηµ. Σχολείου Κατούνας

135

30/7326.009

136

30/7326.027

137*

15/6741.015

Ανάπλαση δηµοτικής έκτασης στο κέντρο
οικισµού Καρυάς
∆ιαµόρφωση γηπέδου Αγ. Πέτρου
Α’ Κοινωνικών Βοηθειών-έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις

10

1.500,00
10.000,00
5.000,00

12.000,00

759,00
42.540,00

9.349,65
17.345,90
163.458,51
2.565,61
9.985,00

1.501.708,30

ΣΥΝΟΛΟ

*∆ιορθώνεται η αριθµ. 80/26-02-2014 απόφαση ∆.Σ. σε ότι αφορά την εγγραφή στα έσοδα που εκ
παραδροµής εγγράφηκε στον Κ.Α. Εσόδων 5121.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
1.258.993,42 ευρώ.
Γ.
1.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούδηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Τροποποιούµε το ποσό που εγγράφηκε στην αριθµ. 34/31-01-2014 απόφαση ∆.Σ. από 21.123,24
ευρώ σε 4.005,00 ευρώ, λόγω λάθους υπολογισµού του απαιτούµενου ποσού.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
1329.001
Χρηµατοδοτήσεις από Υπ. + 4.005,00
Εσωτερικών
Χρηµατοδότηση από Υπ. Εσωτερικών, η οποία εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί στον
αρχικό προϋπολογισµό.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
Αποκ. ζηµιών από θεοµηνίες + 4.005,00
30-7323.019
οδών προσβ. προς αθλητικές
εγκαταστ. Πόλης Λευκάδας
Η εγγραφή στον προϋπολογισµό θεωρείται αναγκαία για να µπορέσει να αποπληρωθεί το
ανωτέρω έργο.
2.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού µέσω του αποθεµατικού-δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
1329.010
Χρηµατοδοτήσεις από Υπ. + 44.996,06
Ανάπτυξης
Χρηµατοδότηση από Υπ. Ανάπτυξης, η οποία εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί στον
αρχικό προϋπολογισµό.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ιακοινοτική οδοποιία
30/7323.012
Ελλοµένου (υλικά)
Αγροτική οδοποιία Καρυάς
30/7323.013
(εργασίες)
Αγροτική οδοποιία
30/7323.014
Σφακιωτών (υλικά)
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ΠΟΣΟ (€)
+ 15.000,00
+ 21.333,12
+ 8.662,94

Τα ανωτέρω εγγράφηκαν στον προϋπολογισµό 2013 (αριθµ. 56/2013 απόφαση ∆.Σ.) και εκ
παραδροµής δεν προβλέφθηκαν στον αρχικό προϋπολογισµό έτους 2014.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.993,42
ευρώ.
∆.
Προσαρµόζει τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη σύµφωνα µε
τα πραγµατικά ποσά, όπως αυτά προέκυψαν στο τέλος της χρήσης του έτους 2013. Στη συνέχεια
εγγράφεται ως πρόβλεψη στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» το ποσό των 1.893.196,70
ευρώ, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δύο προηγούµενων
ετών, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της υπ’ αριθµ. οικ.30842/31-07-2013 K.Y.A. (ΦΕΚ Β’ 1896) και το
εναποµείναν ποσό των 66.295,08 ευρώ αυξάνει το αποθεµατικό.

ΚΑ
ΕΣΟ∆ΩΝ

3212

3213

3214

3216

3218
3219.001

3219.003

3219.004

3219.005
3219.006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τέλη και
δικαιώµατα
ύδρευσης
Τέλη και
δικαιώµατα
άρδευσης
Τέλη και
δικαιώµατα
αποχέτευσης
∆υνητικά
ανταποδοτικά
τέλη και
εισφορές
Τακτικά έσοδα
επί των
ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευµατιών
Κοινόχρηστοι
Χώροι
Εισφορά λόγω
ένταξηςεπέκτασης
πολεοδοµικών
σχεδίων.
Μισθώµατα
από χρήση
αιγειαλούακτών
Εσοδα απο
δικαιώµατα
Βοσκής
Μισθώµατα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ∆ιαγραφές

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

1.897.405,00

3.127.911,75

117.923,98

34.447,00

39.811,65

0,00

5.364,65

507.072,00

648.351,17

28.380,89

141.279,1

7.804,00

7.634,03

23,48

-169,97

719.693,00

704.219,37

9,34

-15.473,6

184.201,00

360.896,35

0,00

176.695,3

655.951,00

604.947,10

2.934,70

-51.003,9

26.568,00

51.288,24

0,00

24.720,24

7.262,00
2.986,00

10.070,16
16.486,50

0,00
0,00

2.808,16
13.500,50
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1.112.582,

3219.007

3219.008
3219.009

3219.010

3221

3222.001

ΚΑ
ΕΞΟ∆ΩΝ

80-8511
9111

Αστικών
ΑκινήτωνΚαλλιεργήσιµης
Γής
Εσοδα απο
δικαιώµατα
αµµοληψίας
Εσοδα από
ΦΠΑ 23%
Αποχέτευση
Εσοδα µαρίνας
Λευκάδας
Πρόστιµα από
παράνοµη
αµµοληψία
Έκτακτα γενικά
έσοδα Κλήσεις
Κ.Ο.Κ.- κ.λ.π.
Εκτακτα
ειδικευµένα
έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ ΕΞΟ∆ΩΝ
Προβλέψεις µη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
Αποθεµατικό

194.882,00

266.829,83

14.237,89

71.947,83

81.372,00

92.815,94

6.175,01

11.443,94

0,00

384.384,82

0,00

384.384,8

0,00

4.302,55

0,00

4.302,55

182.269,00

247.333,01

20,00

65.064,01

548.155,00

560.200,29

7,09

12.045,29

5.050.067,00

7.127.482,76

169.712,38

1.959.491,

ΠΟΣΟ ΕΞΟ∆

1.893.196,
66.295,08

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
(1.258.993,42 +66.295,08) 1.325.288,50 ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 09/31-01-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούαύξηση εσόδων-δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1328
Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ
•

ΠΟΣΟ (€)
+236.160,00

Με την αριθµ.πρωτ. 2525/20-01-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α: ΒΙΨΗ7ΛΕ2ΣΣ) εντάχθηκε η Πράξη "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α" στον άξονα
προτεραιότητας “09-Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων’’ µε κωδικό MIS
464067, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" , µε
προϋπολογισµό 236.160,00 ευρώ
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε. 9111 «Αποθεµατικό»
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Τροποποιούµε στην αριθµ. 09/31-01-2014 απόφαση ∆.Σ. τον Κ.Α. Εξόδων από 20-7135.002 σε 207341.005 λόγω λάθους αναγραφής.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
20-7341.005
Προµήθεια
συστήµατος +236.160,00
υπόγειας
αποθήκευσης
απορριµµάτων
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.325.288,50
ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 66/26-02-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού µέσω του αποθεµατικού-δηµιουργία νέου κωδικού εσόδων-δηµιουργία
νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Τροποποιούµε στην αριθµ. 66/26-02-2014 απόφαση ∆.Σ. τον Κ.Α. Εσόδων από 1329.003 σε 1699.001
λόγω λάθους αναγραφής.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
1699.001
Έσοδα από το Υπουργείο +106.000,00
Εργασίας-ΟΑΕ∆
Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 78052/24-09-2013 δηµόσια ανακοίνωση (4/2013) και την αριθµ. πρωτ.
95037/12-11-2013 δηµόσια πρόσκληση (5/2013) το Υπ. Εργασίας – Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας , µέσω του Ο.Α.Ε.∆., καλύπτει το µισθολογικό κόστος των ωφελούµενων που θα προσλάβει
ο Επιβλέπων Φορέας , στο πλαίσιο (εργοδότης- εργαζόµενου). Ο ΟΑΕ∆ θα πιστώνει τους
λογαριασµούς των ωφελούµενων µε τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αµοιβές τους βάσει της
µηνιαίας κατάστασης και τους λογαριασµούς των επιβλεπόντων φορέων µε το ποσό που αντιστοιχεί
στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούµενων και εργοδοτών).
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. +106.000,00
(ΟΑΕ∆) απασχ. προγρ. κοιν.
προστασίας
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.325.288,50
ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 81/26-02-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Α.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, µέσω του αποθεµατικούδηµιουργία νέων κωδικών εξόδων. Με την εν λόγω αναµόρφωση γίνεται κατανοµή της προβλεπόµενης
ΣΑΤΑ από τον προϋπολογισµό του 2014, για έργα, προµήθειες, εργασίες και λοιπές δπάνες του ∆ήµου
Λευκάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Από τον Κ.Α. 30/7326.001 «Έργα ΣΑΤΑ 2014» λαµβάνουµε το ποσό των 656.430,73 ευρώ και
διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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1
2

20/6265.002
20/7326.002

Επισκευές κάδων απορριµµάτων & µεταφορά
Εργασίες ισοπέδωσης γηπέδου ΣΜΑ Νότιας Λευκάδας

12.300,00
10.000,00

3
4

20/7425.001
25/6495.007

Επεκτάσεις ΦΟΠ
Καταµέτρηση υδροµέτρων ∆.Ε. Λευκάδας

5.000,00
24.600,00

5

25/6495.008

Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆. Ε. Ελλοµένου

20.000,00

6

25/6699.022

Προµήθεια διαφόρων υλικών Αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου

15.000,00

7

25/7135.014

Προµήθεια υδροµετρητών ύδρευσης

15.000,00

8

25/7135.015

Προµήθεια λουκέτων & κλειδαριών για τα αντλιοστάσια και τα
πίλαρ

9

25/7135.016

Προµήθεια υποβρύχιας αντλίας αντλιοστασίου Σύβρου

11.000,00

10

25/7135.017

11.000,00

11

25/7135.018

Προµήθεια υποβρύχιας αντλίας αντλιοστασίου Κατούνας
Προµήθεια υποβρύχιας αντλίας αντλιοστασίου Βουρνικών,
Βαυκερής, Κοµηλιού

12

25/7135.019

13

25/7312.012

14

25/7336.010

15

25/7336.011

Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων λυµάτων

24.000,00

16

25/7336.012

Εργασίες επισκευής & συντήρησης Βιολογικού Αγ. Νικήτα

20.000,00

17

25/7336.013

20.000,00

18

25/7336.014

19

25/7336.015

20

30/6699.005

Εργασίες επισκευής & συντήρησης Βιολογικού Βασιλικής
Εργασίες επισκευής αγωγών & φρεατίων ύδρευσης &
απορροής όµβριων
Εργασίες συντήρησης, επισκευής & λειτουργίας αντλιοστασίων
ύδρευσης- άρδευσης Ελλοµένου
Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου

21

30/6699.006

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

6.000,00

22
23

30/6699.007
30/6699.010

6.000,00
3.000,00

24

30/6699.012

25

30/6699.013

Προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου
Προµήθεια υλικών ελαιοχρωµατισµού
Προµήθεια και µεταφορά µεταλλικών στοιχείων πεζογέφυρας
Νυδριού
Προµήθεια υλικών για κατασκευή αποχετευτικού αγωγού
οµβρίων στη ∆. Ε. Ελλοµένου – Νυδρί

26

30/6699.015

Προµήθεια υλικών για σιδηρές κατασκευές

27

30/7321.003

Κατασκευή ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδριού (συµπληρωµατική
σύµβαση)

28

30/7321.004

Εργασίες κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου

29

30/7323.020

30

30/7323.021

31

30/7323.022

Εργασίες και υλικά πλακόστρωσης πεζοδροµίου Μ. Αυλακίου
Εργασίες και υλικά πλακόστρωσης πεζοδροµίου τµήµατος
Καραβέλα & τµ. Υποσµηναγού Κατωπόδη και εργασίες
αποκατάστασης δρόµων πόλης
Εργασίες διάνοιξης και διαµόρφωσης δρόµου από ΕΟ έως
θέση Κουλούρια

Προµήθεια υποβρύχιας αντλίας αντλιοστασίου Νικιάνας
Εργασίες επέκτασης δικτύων ύδρευσης- άρδευσης
Απολλωνίων
Εργασίες επισκευής βλαβών υδραυλικών δικτύων ∆ήµου
Λευκάδας

15

4.000,00

15.000,00
12.000,00
20.000,00
24.600,00

24.600,00
24.600,00
6.000,00

15.000,00
12.300,00
4.000,00
19.406,94
5.000,00
15.000,00
24.600,00
24.600,00

32

30/7323.023

Εργασίες διάνοιξης ∆ηµοτικών Οδών Ρ/Σ Νυδρί Μ. Αυλάκι

12.300,00

33

30/7326.022

Εργασίες κατασκευής αγωγού απορροής οµβρίων περιοχή
Περιβόλια

16.000,00

34

30/7326.023

Εργασίες κατασκευής βάθρων πεζογέφυρας Νυδριού

10.000,00

35

30/7326.024

Εργασίες οριοθέτησης πλατείας Πινακοχωρίου

12.300,00

36

30/7326.025

Σύνταξη πράξης εφ/γής Νυδριού τροποποίηση κοινόχρηστων

12.300,00

37

30/7331.008

Εργασίες επισκευών ∆ηµοτικών Σχολείων Τσουκαλάδων,
Νικιάνας, Πλατυστόµου, Αλάτρου

18.000,00

38

30/7333.011

Εργασίες διευθέτησης δρόµου Επισκοπής Καλάµου

19.000,00

39

30/7333.012

40

30/7336.005

41

30/7413.018

42

30/7425.007

Εργασίες επισκευής & συντήρησης σιδηροκατασκευών

43

30/7425.008

Εργασίες κατασκευής υδροδοτικού συστήµατος πυρόσβεσης
κλειστού Γυµναστηρίου

4.000,00

44

35/7425.002

Κοπή – Κλάδεµα επικίνδυνων ψηλών δέντρων

7.000,00

45

45/7326.004

Εργασίες ανακατασκευής λιθοδοµών & διάνοιξης νεκροταφείου
Ευγήρου

8.000,00

46

70/6699.007

Προµήθεια & τοποθέτηση τζαµιών στάσεων λεωφορείων

1.000,00

47

70/7135.006

Προµήθεια οργάνων Παιδικής Χαράς πλατείας Στρ. Τσέγιου

48

70/7425.007

Εργασίες κατασκευής στάσεων Αγ. Νικήτα

Εργασίες αποκατάστασης λιθοδοµής και τσιµεντόστρωση
δηµοτικής οδού Καρυάς
Εργασίες διαµόρφωσης Προαυλίου ∆ηµοτικού Σχολείου
Νυδριού
Μελέτη πράξεων εφαρµογής Π.Μ. Νυδριού- Μεγ. Αυλακίου (Β
– Γ κεφ.)

20.000,00
11.923,79
18.000,00
14.000,00

15.000,00
4.000,00
656.430,73

ΣΥΝΟΛΟ

Σκοπός της ανωτέρω κατανοµής πιστώσεων και δηµιουργίας νέων Κ.Α. Εξόδων είναι η αντιµετώπιση
νέων αναγκών που δηµιουργήθηκαν και είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.

Β. Αναµόρφωση προϋπολογισµού µε µείωση αποθεµατικού και αύξηση Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30/6265.003
Εργασίες επισκευών
µηχανηµάτων
Εργασίες και υλικά αγωγού
30/6699.014
απορροής οµβρίων περιοχής
Βαρδανίων
Εργασίες επισκευών
30/7333.013
πεζοδροµίων &
οδοστρωµάτων
30/7425.009
∆ιαγραµµίσεις οδών
ΣΥΝΟΛΟ
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+15.000,00

+20.000,00

+24.600,00
+7.000,00
+66.600,00

Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 66.600,00 ευρώ.
Σκοπός των ανωτέρω αυξήσεων είναι η αντιµετώπιση νέων αναγκών που δηµιουργήθηκαν,
οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του
∆ήµου.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
1.258.688,50 ευρώ.
(υπ’ αριθµ. 93/10-03-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού µέσω του αποθεµατικού-δηµιουργία νέου κωδικού εσόδων-δηµιουργία
νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
1212.001
Έσοδα
υλοποίησης +28.114,32
προγράµµατος «Βοήθεια στο
σπίτι»
Με το αριθµ. πρωτ. 5853/17-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάσθηκε στο ∆ήµο µας
απόφαση του αρµόδιου Υπουργού για την επιχορήγηση των ∆ήµων της χώρας από τους ΚΑΠ έτους
2014 για την υλοποίηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι για το Ά Τρίµηνο 2013».
Ο ∆ήµος Λευκάδας σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 28.114,32
€ για λογαριασµό του φορέα υλοποίησης «Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονοµικής
Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας» (∆ΕΠΟΚΑΛ).
Η επιχορήγηση αφορά στο 20% του συνολικού ποσού του κόστους του προγράµµατος για το Ά τρίµηνο
2013.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6495.018
Υλοποίηση
προγράµµατος +28.114,32
«Βοήθεια
στο
σπίτι»
∆ΕΠΟΚΑΛ

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.688,50
ευρώ.

(υπ’ αριθµ. 94/10-03-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού µέσω του αποθεµατικού-δηµιουργία νέου κωδικού εσόδων-δηµιουργία
νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
1212.002
Έσοδα
υλοποίησης +3.625,00
προγράµµατος «Βοήθεια στο
σπίτι» (Ν.Π.∆.∆.)
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Με το αριθµ. πρωτ. 5853/17-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µας διαβιβάσθηκε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού για την επιχορήγηση των ∆ήµων της χώρας από τους ΚΑΠ έτους 2014, για την
υλοποίηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι για το Ά Τρίµηνο 2013».
Ο ∆ήµος Λευκάδας σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των
3.625,00 € για λογαριασµό του φορέα υλοποίησης Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθµοί - Παιδεία
- Κοινωνική Μέριµνα - Αθλητισµός - Πολιτισµός - Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας».
Η επιχορήγηση αφορά στο 20% του συνολικού ποσού του κόστους του προγράµµατος για το Ά
τρίµηνο 2013.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6495.019
Υλοποίηση
προγράµµατος +3.625,00
Βοήθεια στο σπίτι (Ν.Π.∆.∆.)

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.688,50
ευρώ.
(υπ’ αριθµ. 97/21-03-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούαύξηση εσόδων-δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1329.010
Υπουργείο Ανάπτυξης

ΠΟΣΟ (€)
+230.000,00

Εντάσσεται στον πρ/σµό του ∆ήµου, έτους 2014, το ποσό των 230.000,00 ευρώ, του οποίου η
αποδοχή έγινε µε την αριθµ. 457/2013 απόφαση του ∆.Σ., µεταγενέστερης της ψήφισης του
προϋπολογισµού.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε. 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-7323.024
«Πλακοστρώσεις
+230.000,00
τσιµεντοστρώσεις
δρόµων
εντός οικισµού της δηµοτικής
κοινότητας Καστού»
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.688,50
ευρώ.

(υπ’ αριθµ. 98/21-03-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούαύξηση εσόδων-δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (€)
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1329.010

Υπουργείο Ανάπτυξης

+265.000,00

Εντάσσεται στον πρ/σµό του ∆ήµου, έτους 2014, το ποσό των 265.000,00 ευρώ, του οποίου η
αποδοχή έγινε µε την αριθµ. 457/2013 απόφαση του ∆.Σ., µεταγενέστερης της ψήφισης του
προϋπολογισµού.
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε. 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-7326.026
«Βελτίωση
συντήρηση +265.000,00
ηλεκτροφωτισµού
οδικού
δικτύου
εξωραϊσµοίαναπλάσεις λιµανιών και
εξωτερικών χώρων νήσου
Καλάµου»
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.688,50
ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 106/09-04-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούαύξηση εσόδων-δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1328
Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ
•

ΠΟΣΟ (€)
+951.152,41

Με την αριθµ.πρωτ. 2037/20-01-2014 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α: ΒΙΨΗ7ΛΕΑΒΦ) εντάχθηκε η Πράξη "Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστηµα µεταφόρτωσης µεταφοράς
στερεών αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου στη Λευκάδα" µε κωδικό MIS 456796 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" , µε προϋπολογισµό
951.152,41 ευρώ
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»

∆ιορθώνουµε την εγγραφή στην 106/09-04-2014 απόφαση ∆.Σ. και συγκεκριµένα: Τροποποιούµε τον
Κ.Α. Εξόδων από 20-7326.003 σε 20-7341.006, τροποποιούµε τον προϋπολογισµό από 951.152,41
ευρώ και τον µειώνουµε κατά 401.600,00 ευρώ και τροποποιούµε την ονοµασία από «Έργο
αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστηµα µεταφόρτωσης-µεταφοράς στερεών αποβλήτων ∆ήµου
Μεγανησίου στη Λευκάδα» σε «Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό
περιβάλλον του ΧΥΤΑ ∆ήµου Μεγανησίου στη θέση Σκίζα», καθώς πρόκειται για τρία (3) υποέργα και
συγκεκριµένα:
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
20-7326.003
Έργα
αποκατάστασης -401.600,00
τελικής
κάλυψης
και
επανένταξης στο φυσικό
περιβάλλον του ΧΥΤΑ ∆ήµου
Μεγανησίου στη θέση Σκίζα
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω νέοι Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΟΣΟ (€)

20-7341.007

20-7341.008

Προµήθεια εξοπλισµού και +393.600,00
οχηµάτων µεταφοράς και
µεταφόρτωσης
στερεών
αποβλήτων
∆ήµου
Μεγανησίου
Σωστικές
αρχαιολογικές +8.000,00
εργασίες

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.258.688,50
ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 139/09-04-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
A. Αναµόρφωση προϋπολογισµού µε µείωση αποθεµατικού, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-7515
Συµµετοχή σε ανώνυµες + 14.790,90
αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ
ΕΤΑΝΑΛ
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 14.790,90 ευρώ.
Σκοπός της ανωτέρω αύξησης είναι η συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στην ΕΤΑΝΑΛ, ως
µέτοχος σε ποσοστό 20,5%, προκειµένου να εξοφληθούν οφειλές προς το Ι.Κ.Α. (σχετ. η
αριθµ. 287/2013 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου).
Αυξάνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6021.002
Τακτικές αποδοχές Σχολικών + 58.150,00
Φυλάκων
70-6052.002
Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ + 15.250,00
Σχολικών Φυλάκων
ΣΥΝΟΛΟ
+ 73.400,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 73.400,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή η µισθοδοσία των Σχολικών Φυλάκων, κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού, είχε προβλεφθεί µέχρι 23-03-2014, λόγω διαθεσιµότητάς
τους. Με την αριθµ. πρωτ. 8616/01-04-2014 απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας τοποθετήθηκαν
εκ νέου σε οργανικές θέσεις σύµφωνα µε την αριθµ 144/14 απόφαση του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6051.001
Εργοδοτική
εισφορά + 25.780,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 25.780,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-6051.001
Εργοδοτική
εισφορά + 2.520,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 2.520,00 ευρώ.
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Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
Εργοδοτική
εισφορά + 325,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 325,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Κ.Α.Ε.
35-6051.001

Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6051.001
Εργοδοτική
εισφορά + 380,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 380,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6142.002
∆απάνη υπηρεσιών τεχνικού +7.000,00
συµβούλου για αξιολόγηση
των δοµών των υπηρεσιών
του ∆ήµου
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 7.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
1.134.492,60 ευρώ
Β. Αναµόρφωση προϋπολογισµού – µεταφορά πιστώσεων µέσω αποθεµατικού σε νέους Κ.Α. Εξόδων,
ως εξής:
∆ιορθώνουµε τις εγγραφές στην αριθµ. 139/2014 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου και συγκεκριµένα
στους Κ.Α.Ε 20-6051.001 «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» και 25-6051.001 «Εργοδοτική
εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», που εκ παραδροµής έγιναν µε µείωση του Κ.Α.Ε. 9111 «αποθεµατικό»,
λόγω του ότι πρόκειται για Κ.Α.Ε. ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
20-6011
Τακτικές
αποδοχές -7.250,00
(περιλαµβάνονται
βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
20-6051.001
Εργοδοτική
εισφορά + 7.250,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
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Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-6011
Τακτικές
αποδοχές -3.390,00
(περιλαµβάνονται
βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-6051.001
Εργοδοτική
εισφορά + 3.390,00
Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6274
∆απάνες
καθαρισµού -10.000,00
γραφείων
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6699.006
Προµήθεια
υλικών +10.000,00
καθαρισµού γραφείων
Λόγω λάθους εγγραφής στον αρχικό προϋπολογισµό (η ανάγκη είναι για προµήθεια
αγαθών και όχι για παροχή υπηρεσιών)
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-6699.002
Προµήθεια διαφόρων υλικών -14.456,22
ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-6699.023
Προµήθεια διαφόρων υλικών +14.456,22
ύδρευσης ∆.Ε. Σφακιωτών
Η ανωτέρω µεταφορά πιστώσεων, µε δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, κρίνεται απαραίτητη λόγω
επειγουσών αναγκών που προέκυψαν σε άλλη ∆ηµοτική Ενότητα.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.134.492,60
ευρώ.
Β. Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούαύξηση εσόδων-δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1328
Χρηµατοδοτήσεις από ΕΣΠΑ
•

ΠΟΣΟ (€)
+880.000,00

Με την αριθµ.πρωτ. 1060/31-07-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α:
ΒΛΩΒ7ΛΕ-ΠΞ0) εντάχθηκε η Πράξη "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ" µε
κωδικό MIS 446910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι
Νήσοι" , µε προϋπολογισµό 330.000,00 ευρώ
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•

Με την αριθµ.πρωτ. 1059/31-07-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α:
ΒΛΩΒ7ΛΕ-5ΡΜ) εντάχθηκε η Πράξη "ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ" µε κωδικό MIS 446952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική
Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", µε προϋπολογισµό 350.000,00 ευρώ

•

Με την αριθµ.πρωτ. 1061/31-07-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α:
ΒΛ4Θ7ΛΕ-0ΥΨ) εντάχθηκε η Πράξη "Αναπαλαίωση-συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο
Μεγανήσι Λευκάδας" µε κωδικό MIS 446950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Ελλάδα Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", µε προϋπολογισµό 100.000,00 ευρώ

•

Με την αριθµ.πρωτ. 1062/15-07-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α:
ΒΛ4Θ7ΛΕ-0ΥΨ) εντάχθηκε η Πράξη "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WI – FI ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ" µε κωδικό MIS 446951 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "∆υτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", µε προϋπολογισµό
100.000,00 ευρώ
Και διαµέσου του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω νέοι Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7341.005
Βελτίωση προσβασιµότητας
&
δικτύωσης
χώρων
ενδιαφέροντος
µέσω
παλαιών µονοπατιών στο
Μεγανήσι Λευκάδας
30-7341.006
Προβολή
της
ιστορικής
διαδροµής του Μεγανησίου
Λευκάδας
30-7341.007
Αναπαλαίωση-συντήρηση
παλαιών
πηγαδιών
στο
Μεγανήσι Λευκάδος
30-7341.008
Εγκατάσταση
ασύρµατου
δικτύου WIFI και προβολή
τουριστικού
προϊόντος
Μεγανησίου

ΠΟΣΟ (€)
+330.000,00

+350.000,00

+100.000,00

+100.000,00

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 1.134.492,60
ευρώ.
(Τροποποιείται η υπ’ αριθµ. 171/16-04-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Α. Αναµόρφωση προϋπολογισµού – µεταφορά πιστώσεων µέσω αποθεµατικού σε υπάρχοντες και
νέους Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
∆ιορθώνουµε τις εγγραφές στην αριθµ. 171/16-04-2014 απόφαση του ∆.Σ. και συγκεκριµένα στους
Κ.Α.Ε. 1411.001 και 1411.002 διαγράφοντας τα ποσά των 40.000,00 και 1.000,00 ευρώ αντιστοίχως,
διότι εκ παραδροµής αυξήθηκαν οι πιστώσεις των ανωτέρω Κ.Α.Ε, ενώ είχαν προβλεφθεί κατά την
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6495.008
«Παροχή
Τεχνικού

ΠΟΣΟ (€)
Υπηρεσιών + 20.000,00
Συµβούλου

23

υποστήριξης
ποιότητας
Συγχρηµ. Έργων ISO 90012008»
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 20.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6236.003
«Μίσθωση
χώρων + 7.200,00
στάθµευσης
Τοπικών
Κοινοτήτων»
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 7.200,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6236.002
«Μίσθωση
χώρων + 12.480,00
στάθµευσης
∆.Ε.
Ελλοµένου»
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 12.480,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6232
«Μισθώµατα
κτιρίων- + 320,00
τεχνικών έργων ακινήτων»
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 320,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
70-6236.002
«Μίσθωση
στάθµευσης
Ελλοµένου»

ΠΟΣΟ (€)
χώρων + 2.250,00
∆.Ε.

Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-6699.001
«Προµήθεια καταναλωτικών -2.250,00
αγαθών»
Εγγράφουµε νέο Κ.Α. Εσόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1329.005
«Ελληνική
Αξιοποίησης
Α.Ε.»

ΠΟΣΟ (€)
Εταιρεία + 24.600,00
Ανακύκλωσης
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Η ανωτέρω εγγραφή προκύπτει από νέα έσοδα που θα έχει ο ∆ήµος Λευκάδας από την
µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών στο Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 175/2014
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Και µέσω του Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό»
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6412.003
«Μεταφορά ανακυκλώσιµων +24.600,00
υλικών
στο
Κ∆ΑΥ
Ιωαννίνων»
Λόγω αδυναµίας του ∆ήµου µας να διαθέσει κατάλληλο όχηµα µεταφοράς ανακυκλώσιµων
υλικών στο Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, θα ανατεθεί η εν λόγω υπηρεσία σε ιδιωτικό µέσο µεταφοράς.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
1.094.492,60 ευρώ.
Β. Αναµόρφωση προϋπολογισµού – µεταφορά πιστώσεων µέσω αποθεµατικού σε νέους Κ.Α. Εξόδων,
ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
35-6692
Προµήθεια σπόρων, φυτών, -1.000,00
δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα
35-6699.006
Προµήθεια χώµατος
-2.000,00
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
35-6012
Αποζηµίωση υπερωριακής +3.000,00
εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και λοιπές πρόσθετες
αµοιβές
Η εν λόγω µεταφορά πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την αντιµετώπιση υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων στην υπηρεσία πρασίνου, λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών
αναγκών.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6699.006
Προµήθεια
ελαστικών -4.343,11
οχηµάτων
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-6699.003
Προµήθεια
ελαστικών +4.343,11
οχηµάτων-µηχανηµάτων
Η εν λόγω µεταφορά πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την αντικατάσταση ελαστικών
στα οχήµατα-µηχανήµατα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω σοβαρών φθορών, οι
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ (€)
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20-6699.002
Προµήθεια ψηκτρών
-7.824,14
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό
∆ηµιουργούµε νέους Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
20-6699.003
Προµήθεια ελαστικών
+5.767,66
20-6672
Ανταλλακτικά
λοιπών +2.056,48
µηχανηµάτων
Η εν λόγω µεταφορά πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την αντικατάσταση ελαστικών και
προµήθεια ανταλλακτικών στα οχήµατα-µηχανήµατα της Υπηρεσίας Καθαριότητας,
λόγω φθορών από την συνεχή χρήση, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6265.002
Συντήρηση
λοιπού -1.200,00
εξοπλισµού
70-6635.001
Προµήθεια λοιπών ειδών -500,00
υγιεινής καθαριότητας
70-6264.001
Συντήρηση και επισκευή -500,00
λοιπών µηχανηµάτων
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκαν οι πιστώσεις στον προϋπολογισµό
∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6063.003
Παροχές σε είδος Σχολικών +2.200,00
Φυλάκων
Η εν λόγω µεταφορά πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την παροχή ειδών ατοµικής
προστασίας και γάλακτος των Σχολικών Φυλάκων, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
αρχικό προϋπολογισµό, λόγω διαθεσιµότητάς τους.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 παραµένει στο ποσό των 1.094.492,60
ευρώ.
Γ. Αναµόρφωση προϋπολογισµού µέσω του αποθεµατικού-δηµιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων-αλλαγή
υπάρχοντος τίτλου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-7135.011
Προµήθεια συστ. Χλωρίωσης -12.933,00
δεξαµενής ∆.Ε. Απολλωνίων
Ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό κατέστη
ανέφικτος
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
25-7336.006
Επείγουσες εργασίες αντικ. -6.000,00
αγωγών υδροδότησης Τ.Κ.
Αγ. Πέτρου
Ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό κατέστη
ανέφικτος
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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25-7135.013

Προµήθεια συστ. Χλωρίωσης -8.019,00
δεξαµενής ∆.Ε. ΣφακιωτώνΚαρυάς
Ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό κατέστη
ανέφικτος
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7323.018
Εργασίες
διάνοιξης -12.100,00
παραλιακής οδού Βασιλικής
Ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον προϋπολογισµό κατέστη
ανέφικτος
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7326.016
Κατασκευή τοιχίου στους -617,36
Πηγαδησάνους
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7326.017
Κατασκευή
τοιχίου -5.500,00
αντιστήριξης Καλαµιτσίου
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7326.018
Επισκευή
πλακοσκεπούς -4.112,41
γέφυρας Καρυωτών
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7326.015
Τοιχία
Αγ.
Σπυρίδωνα -2.170,00
Λαζαράτα-Σπανοχώρι
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7323.011
Ασφαλτ. ∆ηµοτ. ∆ρόµου ∆.∆. -599,17
Απόλπαινας
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
30-7135.002
Προµήθεια
πινακίδων -7.500,00
σήµανσης
Εκπληρώθηκε ο σκοπός για τον οποίο εγγράφηκε η πίστωση στον
προϋπολογισµό
∆ηµιουργούµε νέους Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
25-7336.016
Εργασίες επισκευής αντλιών +15.000,00
σωληνώσεων αντλιοστασίων
µε υλικά του ∆ήµου
25-7336.017
Εργασίες καθαρισµού και +18.000,00
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25-7425.002

30-7333.014
30-7333.015

•

αντικατάστασης
σωληνώσεων
υδρευτικής
γεώτρησης Βασιλικής
Ηλεκτρολογικές
εργασίες +12.300,00
ύδρευσης-άρδευσης
∆.Ε.
Απολλωνίων
Εργασίες
αποκατάστασης +6.750,94
Ενετικού δρόµου Νικιάνας
Εργασίες
αποκατάστασης +7.500,00
αγροτικών δρόµων

Τροποποιούµε τον τίτλο του Κ.Α. Εξόδου 25-6495.006 από «Εργασίες µέτρησης
υδροµετρητών» σε «Χωµατουργικές εργασίες βλαβών ύδρευσης-άρδευσης». Το ποσό
της πίστωσης παραµένει το ίδιο προϋπολογισθέν ποσό των 12.300,00 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 παραµένει στο ποσό των 1.094.492,60
ευρώ.
(υπ’ αριθµ. 213/11-07-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-7326.011
«Πυροπροστασία 2014»
- 36.900,00
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες πυροπροστασίας στις ∆ηµοτικές
Ενότητες του ∆ήµου µας.
Και µέσω του αποθεµατικού
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7425.010
«Εργασίες
αποψίλωσης
πρανών και ερεισµάτων για
λόγους
πυροπροστασίας
∆.Ε. Λευκάδας»
30-7425.011
«Εργασίες
αποψίλωσης
πρανών και ερεισµάτων για
λόγους
πυροπροστασίας
∆.Ε. Ελλοµένου»
30-7425.012
«Εργασίες
αποψίλωσης
πρανών και ερεισµάτων για
λόγους
πυροπροστασίας
∆.Ε. Σφακιωτών»

ΠΟΣΟ (€)
+ 12.300,00

+ 12.300,00

+ 12.300,00

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 παραµένει στο ποσό των 1.094.492,60
ευρώ.
(υπ’ αριθµ. 209/11-07-2014 Απόφαση ∆.Σ.)
Αναµόρφωση προϋπολογισµού και τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος µέσω του αποθεµατικούδηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων, ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
Εργασία αποπεράτωσης Υπ. - 24.600,00
Θεοτόκου
(Κληροδότηµα
Σκένα)
Έχει διαπιστωθεί αδυναµία εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας για το τρέχον έτος.
Κ.Α.Ε.
30-7321.001

Και µέσω του αποθεµατικού Κ.Α. 9111
∆ηµιουργείται ο παρακάτω νέος Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-7425.008
Ναυαγοσωστική
κάλυψη + 24.600,00
ακτών
Η ανωτέρω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία επειδή δεν καλύφθηκαν 4 θέσεις
ναυαγοσωστών από τις 8 συνολικά θέσεις που είχαν προκηρυχθεί και απαιτείται µε
επείγουσες διαδικασίες να προβούµε σε ανάθεση ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την
ασφάλεια των λουοµένων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο .
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 παραµένει στο ποσό των 1.094.492,60
ευρώ.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού – µεταφορά πιστώσεων µέσω αποθεµατικού σε υπάρχοντες
και νέους Κ.Α. Εξόδων για την αντιµετώπιση άµεσων λειτουργικών και λοιπών δαπανών για
την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6111
Αµοιβές
νοµικών
και + 40.000,00
συµβολαιογράφων
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 40.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6221
Ταχυδροµικά τέλη
+ 15.000,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 15.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6223
Κινητή τηλεφωνία
+ 5.000,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 5.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6451
Συνδροµές
σε
έντυπα, + 3.000,00
περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 3.000,00 ευρώ.
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Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6516
Χρεολύσια
δανείων + 125.000,00
εσωτερικού (Τ.Π.∆)
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 125.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6712
Απόδοση
σε
Παιδικούς + 100.000,00
Σταθµούς
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 100.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6715.001
Επιχορήγηση Πνευµατικού + 20.000,00
Κέντρου
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 20.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6142.002
Αµοιβές νοµικών προσώπων + 7.000,00
ιδιωτικού δικαίου
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 7.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6273
Φωτισµός κτιρίων
+ 10.000,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 10.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
-16.000,00
ηλεκτρ. συγκροτήµατα και
λογισµικά
Η ανωτέρω µείωση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής προβλέφθηκε µεγαλύτερο από
το απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Τροποποιούµε τον τίτλο του Κ.Α. Εξόδων 10-6266.001 από «Συντήρηση εφαρµογών
λογισµικού» σε «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας»
και αυξάνεται µε το ποσό των 17.600,00 ευρώ.
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
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10-6266.001

Συντήρηση
εφαρµογών +17.600,00
λογισµικού
∆ηµοτικής
Ενότητας Λευκάδας
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Το ποσό των 16.000,00 προέρχεται από τη µείωση του Κ.Α. Εξόδων 10-7134 και
ταυτόχρονα µειώνουµε τον Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 1.600,00 ευρώ.
Τροποποιούµε τον τίτλο του Κ.Α. Εξόδων 10-6266.002 από «Συντήρηση-επισκευή
µηχανογραφικού εξοπλισµού» σε «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Ελλοµένου, Απολλωνίων» και αυξάνεται µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ.
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
10-6266.003
Συντήρηση
εφαρµογών +10.000,00
λογισµικού
∆ηµοτικών
Ενοτήτων
Ελλοµένου,
Απολλωνίων
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 10.000,00 ευρώ.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6021.001
Αποδοχές
υπαλλήλων + 14.000,00
ιχθυοτροφείων
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 14.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6052.001
Εργοδοτικές
εισφορές + 4.000,00
υπαλλήλων ιχθυοτροφείων
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 4.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6041
Αποδοχές
εκτάκτων + 100.000,00
υπαλλήλων
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 100.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
70-6054.001
Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.
+ 45.000,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 45.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
70-6495.012
Λειτουργία
Κτηνιατρείου

ΠΟΣΟ (€)
∆ηµοτικού + 2.000,00
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Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 2.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
80-8117.001
Σύνδεσµος Ύδρευσης
+ 380.000,00
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 380.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6734
Επιχορηγήσεις
σε + 10.000,00
αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 10.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
00-6735
Επιχορηγήσεις
σε + 10.000,00
πολιτιστικούς συλλόγους και
σωµατεία
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 10.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ (€)
30-6699.009
Προµήθεια υλικών επισκ. + 1.000,00
Αποδυτηρίων
γηπέδου
Λευκάδας
Με ταυτόχρονη µείωση του Κ.Α.Ε 9111 «Αποθεµατικό» κατά 1.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω αύξηση κρίνεται αναγκαία επειδή εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί το
απαιτούµενο ποσό στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των
191.892,60 ευρώ.”
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2014 και την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση και
διαβιβάζει την απόφαση αυτή στο ∆.Σ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 195/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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