ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 28ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:175/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 15 του μήνα Ιουνίου του έτους
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ. πρωτ: 11810/11-6-2018 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 Διοίκησης-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 (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

η

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για 3 αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος Πρόεδρος Ο.Ε.
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.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος 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.Δ.
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. Δια 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

1

του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων 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 Δήμων 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).
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. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 τ.Β’/28-07-2017) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
ου
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2018», μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και εντός του 1
τετραμήνου του 2018, οι Δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν
τον προϋπολογισμό του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2017, προκειμένου
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το υπ’ αριθμ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 487/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19490/29-01-2018
(ΑΔΑ:ΨΚ8ΘΟΡ1Φ-Τ3Κ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
• την ανάγκη πραγματοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, με βάση τα πραγματικά οικονομικά
αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2017.
η
• Την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 70/2018
(ΑΔΑ: ΨΦΧΤΩΛΙ-ΧΔΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 68759/0404-2018 (ΑΔΑ:755ΣΟΡ1Φ-ΙΞ1) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 130/2018
(ΑΔΑ: 6ΓΑΥΩΛΙ-8 Α9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 83053/2704-2018 (ΑΔΑ: 6Γ2ΑΟΡ1Φ-0Χ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
• την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να
χρηματοδοτηθούν κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού και κρίνονται απαραίτητες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
η

Την 3 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με τα παρακάτω:
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Α. Αύξηση Εσόδων
-

Επειδή στις 31-12-2017 εισπράξαμε από τον Κ.Α.Ε. 0129 με τίτλο «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» ποσό
49.511,61 ευρώ και μέχρι σήμερα (24-05-2018) η δυναμική εισπραξιμότητα είναι 31.217,30 ευρώ,
είναι ορθό να αυξήσουμε τη δυναμική του Κ.Α.Ε. κατά 15.000,00 ευρώ καθώς δεν υπερβαίνουμε το
επιτρεπτό σύνολο της Ομάδας 1.

-

Επειδή στις 31-12-2017 εισπράξαμε από τον Κ.Α.Ε. 0211 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε
τράπεζες» ποσό 54.637,46 ευρώ και μέχρι σήμερα (24-05-2018) η δυναμική εισπραξιμότητα είναι
9.308,42 ευρώ, είναι ορθό να αυξήσουμε τη δυναμική του Κ.Α.Ε. κατά 15.000,00 ευρώ καθώς δεν
υπερβαίνουμε το επιτρεπτό σύνολο της Ομάδας 1.

-

Επειδή στις 31-12-2017 εισπράξαμε από τον Κ.Α.Ε. 0523 με τίτλο «Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947
Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83)» ποσό 34.430,34 ευρώ και μέχρι σήμερα (24-05-2018) η
δυναμική εισπραξιμότητα είναι 12.899,31 ευρώ, είναι ορθό να αυξήσουμε τη δυναμική του Κ.Α.Ε. κατά
15.000,00 ευρώ καθώς δεν υπερβαίνουμε το επιτρεπτό σύνολο της Ομάδας 1.

-

Επειδή στις 31-12-2017 εισπράξαμε από τον Κ.Α.Ε. 0712.001 με τίτλο «Μισθώματα παραθαλλάσιων
εκτάσεων - ακτών» ποσό 91.874,53 ευρώ και μέχρι σήμερα (24-05-2018) η δυναμική εισπραξιμότητα
είναι 55.841,97 ευρώ, είναι ορθό να αυξήσουμε τη δυναμική του Κ.Α.Ε. κατά 11.980,00 ευρώ καθώς
δεν υπερβαίνουμε το επιτρεπτό σύνολο της Ομάδας 1.

Τα έσοδα διαμορφώνονται στο ποσό των 56.980,00 ευρώ και μεταφέρονται στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111)
αυξάνοντας το στο ποσό των 206.705,68 ευρώ.

Μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) μεταφέρονται πιστώσεις για έργα Πυροπροστασίας συνολικού ποσού
112.000,00 ευρώ ως εξής:
Β. Έργα Πυροπροστασίας
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6671.003 με τίτλο «Ανταλλακτικά μηχανημάτων και οχημάτων για πυροπροστασία
2018» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου αντικατασταθούν οι ζημιές στα οχήματα του
Δήμου.
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6672.002 με τίτλο «Ανταλλακτικά μηχανημάτων για πυροπροστασία 2018»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου αντικατασταθούν οι ζημιές στα οχήματα του Δήμου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6699.010 με τίτλο «Ελαστικά μηχανημάτων για πυροπροστασία 2018» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν τα φθαρμένα ελαστικά στα αυτοκίνητα της
πυροπροστασίας του Δήμου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7323.004 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου Φτέρης» κατά το ποσό των
52.000,00 ευρώ, προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε περιοχές οι οποίες είναι δασικές για
την αποφυγή πυρκαγιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7323.005 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού
Καρυωτών» κατά το ποσό των 45.000,00 ευρώ, προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε
περιοχές οι οποίες είναι δασικές για την αποφυγή πυρκαγιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7336.004 με τίτλο «Καθαρισμός δημοτικών οικοπέδων» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, για την αποφυγή πυρκαγιών.

Το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαμορφώνεται στο ποσό των 94.705,68 ευρώ.

Γ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσιών Τεχνικών έργων, Υπηρεσιών Νεκροταφείων και Λοιπών
Υπηρεσιών
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.009 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμ. και κοινόχρηστων χώρων εντός
οικισμών Τ.Κ. Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 5.900,00 ευρώ, διότι δεν θα απορροφηθεί το
υπόλοιπο της πίστωσης.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7332.003 με τίτλο «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών χαρών (Λυγιάς,
Βασιλικής και Αγ. Πέτρου)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν θα δαπανηθεί το υπόλοιπο
της πίστωσης.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.002 με τίτλο «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου εντός οικισμού
Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των 470,00 ευρώ, λόγω έκπτωσης του έργου.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.045 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης υλικών οδοστρωσίας Δ.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω
δαπάνη εντός του έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.071 με τίτλο «Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση
Γκιόκα)» κατά το ποσό των 750,00 ευρώ, λόγω έκπτωσης του έργου.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.089 με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Αγ.
Μαρίνας και Βαρδανίων πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ, διότι το έργο θα
χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.044 με τίτλο «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νικολή» κατά το
ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω δαπάνη εντός του έτους
2018.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.048 με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες στους βοηθητικούς χώρους
γηπέδου Σφακιωτών» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εν
λόγω δαπάνη εντός του έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7412.001 με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια
(Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των 20.500,00 ευρώ, λόγω έκπτωσης του έργου.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 45-7112.001 με τίτλο «Αγορά βοηθητικού χώρου νεκροταφείου Νικιάνας» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι η τιμή του ακινήτου ήταν μικρότερη της προβλεπόμενης δαπάνης.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6236.003 με τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Λευκάδας –
Σφακιωτών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή έχουν μισθωθεί δύο πάρκινγκ και δεν θα
απορροφηθεί η υπόλοιπη δαπάνη.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 70-7413.001 με τίτλο «Σύνταξη υποβολής πρότασης στη νέα προγραμματική
περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού-οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας(παλαιό)» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή η μελέτη έχει πληρωθεί
το 2017.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7413.004 με τίτλο «Μελέτη διαμόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών χαρών»
κατά το ποσό των 3.500,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί ολόκληρη η δαπάνη.

Μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) μεταφέρονται πιστώσεις στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων συνολικού
ποσού 152.120,00 ευρώ ως εξής:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.030 με τίτλο «Προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων
εκσκαφών (χώμα) για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των
14.000,00 ευρώ, προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί χώμα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.124 με τίτλο «Ανάπλαση – διαμόρφωση βλύχας και παρτεριών
περιοχής Συντριβανιού στην Τ.Κ. Βλυχού» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, για την εξωραϊστεί και
να αναδειχτεί η περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.125 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού μονοπατιών Καλάμου» κατά
το ποσό των 3.800,00 ευρώ, για την αποφυγή πυρκαγιών και την ανάδειξη των μονοπατιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.048 με τίτλο «Επισκευή δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου» κατά το
ποσό των 22.000,00 ευρώ, προκειμένου να επισκευαστεί το πρώην δημοτικό κατάστημα.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.094 με τίτλο «Καθαρισμοί – αποκαταστάσεις δρόμων Δ.Ε. Απολλωνίων και
Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
καθαρισμών για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχημάτων.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.102 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής Καλιγονίου (όπισθεν
Lidl)», κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχημάτων.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.103 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης δημοτικής οδού
Τ.Κ. Νεοχωρίου» κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχημάτων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.038 με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών γηπέδου Σφακιωτών» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση του γηπέδου
Σφακιωτών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.050 με τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα δημοτικών σταδίων Λευκάδας
και Νυδριού» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, για τη συντήρηση των γηπέδων προς όφελος των
αθλουμένων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.026 με τίτλο «Ανασκαφικές εργασίες ανάδειξης αρχαίου θεάτρου» κατά το
ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποπερατωθούν οι ανασκαφικές εργασίες για την
ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.035 με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δημοτικής περιουσίας» κατά
το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειμένου να καταγραφή η δημοτική περιουσία και να διασφαλιστούν
τα δικαιώματα του Δήμου, λόγω καταπατήσεων από τους δημότες.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.036 με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης λειτουργίας και Η/Μ εγκαταστάσεων
κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» κατά το ποσό των 12.500,00 ευρώ, προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη για την
αποκατάσταση του κτιρίου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.037 με τίτλο «Πρόδρομες μελετητικές εργασίες για αδειοδότηση
μαρίνας σκαφών στο Βλυχό» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειμένου να συνταχθούν οι
αρχικές μελέτες για την αδειοδότηση των σκαφών της μαρίνας στο Βλυχό.
Το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαμορφώνεται στο ποσό των 37.725,68 ευρώ

Δ. Μειώσεις Εσόδων – Εξόδων χρηματοδότησης έργου ΕΣΠΑ
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1328.035 με τίτλο «Χρηματοδότηση για τη δημιουργία χώρου προσωρινής
αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας
απορριμμάτων & κομποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των
586.841,53 ευρώ, επειδή σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης το οποίο ήταν
συγχρηματοδοτούμενο στο ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 θα χρηματοδοτείται πλέον από το ΠΔΕ,
σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 325/01-03-2018 του Αυτοτελές Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Μεταφέρεται στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) και
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό
των 586.841,53 ευρώ, επειδή οι πληρωμές του έργου θα πραγματοποιούνται από το ΕΣΠΑ 20142020, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 325/01-03-2018 του Αυτοτελές Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Ε. Αυξομειώσεις χρηματοδοτήσεων έργων ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΥΠΕΣ & Υπουργείου Υποδομών
-

Δημιουργείται ο Κ.Α. Εσόδου 1219.014 με τίτλο «Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής προστασίας
για πλημμύρα στις 17-11-2017 – αποκατάσταση οικοσυσκευής» με το ποσό των 17.372,00 ευρώ,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 60317/21-05-2018 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία του νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
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-

Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδου 15-6741.017 με τίτλο «Αποζημιώσεις για αποκατάσταση οικοσυσκευής
λόγω πλημμύρας στις 17-11-2017», με το ποσό των 17.372,00 ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθούν
οι πληγέντες κάτοικοι των περιοχών του Δήμου με αντικατάσταση των οικοσυσκευών τους λόγω των
φυσικών καταστροφών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.
288/2001)» με το ποσό των 24.970,00 ευρώ, επειδή έχει κατανεμηθεί επιπλέον ποσό από αυτό που
είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 00-6495.017 με τίτλο «Παρακράτηση 1,5%0 Τ.Π.Δ.» με το ποσό των 109,13
ευρώ, επειδή θα πρέπει να αποδοθεί η κράτηση υπέρ του ταμείου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 70-6261.002 με τίτλο «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων» με το
ποσό των 24.860,87 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες στα σχολικά κτίρια του
Δήμου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.025 με τίτλο «Χρηματοδότηση για το Δήμο Λευκάδας για
πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), με
το ποσό των 300.000,00 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:ΟΚΛΓ465ΧΘΖ-ΠΧΝ).

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7326.121 με τίτλο «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις πλημμυρών
σε δημοτική οδό Κοντάραινας (από επαρχιακό προς ποτάμι)» με το ποσό των 26.032,17 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών του οδικού δικτύου που
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7326.122 με τίτλο «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών
Αγ. Μαρίνας και Βαρδανίων» με το ποσό των 249.967,83 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των περιοχών της πόλης της Λευκάδας που προκλήθηκαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7326.123 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών λόγω πλημμυρών
για την αποκατάσταση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας» με το ποσό των 24.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου Λευκάδας που
προκλήθηκαν από ζημιές που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.026 με τίτλο «Χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο:
¨Προμήθειες – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας¨
από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το ποσό των 201.000,00 ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο του
ΥΠΕΣ το υπ’ αρ. πρωτ. 7244/13-03-2018.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 64-7341.018 με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 201.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγκαιότητα της προμήθειας και της τοποθέτησης του
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.027 με τίτλο «Χρηματοδότηση για το έργο ¨Εργασίες
διάστρωσης αδρανών υλικών δημοτικής οδού Απόλπαινας Δ.Ε. Λευκάδας¨, λόγω ζημιών που
προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, με κωδ. Έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571» με το
ποσό των 24.000,00 ευρώ, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ.
πρωτ. οικ. 3118/13-06-2018.
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Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7333.104 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών
δημοτικής οδού Απόλπαινας Δ.Ε. Λευκάδας, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες
βροχοπτώσεις», με το ποσό των 24.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για
την κατασκευή της παράκαμψης του δρόμου της δημοτικής οδού.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.028 με τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου ¨Άρση καταπτώσεων
υλικών βροχοπτώσεων Δ.Ε. Λευκάδας¨, λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις,
με κωδ. έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ» με το ποσό των 24.000,00 ευρώ, σύμφωνα
με έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. οικ. 3061/11-06-2018.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7333.105 με τίτλο «Άρση καταπτώσεων υλικών βροχοπτώσεων
Δ.Ε. Λευκάδας», με το ποσό των 24.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες
απομάκρυνσης βράχων και λάσπης του οδοστρώματος στη Δ.Ε. Λευκάδας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.029 με τίτλο «Χρηματοδότηση του έργου ¨Αποκατάσταση
ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας¨, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, με κωδ.
έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ» με το ποσό των 102.000,00 ευρώ, σύμφωνα με
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αρ. πρωτ. οικ. 2964/11-06-2018.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7333.106 με τίτλο «Α ποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό
δίκτυο του Δήμου Λευκάδας¨, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων» με το ποσό των 102.000,00 ευρώ,
προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στα οδοστρώματα των δημοτικών δρόμων του Δήμου
Λευκάδας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1328.036 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της ΠΙΝ», με το ποσό των 570.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ.
2898/26-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.011 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε.
Απολλωνίων» με το ποσό των 270.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν αγροτικοί οδοί της
Δ.Ε. Απολλωνίων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.012 με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας» με το ποσό των 300.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν αγροτικοί οδοί
κυρίως της ορεινής περιοχής του Δήμου Λευκάδας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1328.037 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο:
«Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου¨ με κωδικό ΟΠΣ
5007822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ϊόνια Νησιά 2014-2020¨» με το ποσό των 430.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με την απόφαση αρ. 1183/27-03-2018 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.013 με τίτλο «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου» με το
ποσό των 250.000,00 ευρώ, προκειμένου να επισκευαστεί και να καταστεί επισκέψιμο το
παραδοσιακό ελαιοτριβείο στην Τ.Κ. Κατωμερίου του Δήμου Μεγανησίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.014 με τίτλο «Αποκατάσταση - ανάδειξη και νέα χρήση
ελαιοτριβείου Βαθέως» με το ποσό των 180.000,00 ευρώ, προκειμένου να επισκευαστεί και να
καταστεί επισκέψιμο το ελαιοτριβείο στην Τ.Κ. Βαθέως του Δήμου Μεγανησίου.

7

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1328.038 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο ¨Ανακαίνιση
της οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας¨ με κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» με το ποσό των 1.050.880,00
ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 1099/27-03-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.015 με τίτλο «Ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων για τη
δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» με το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακαίνισης (επιδιορθώσεις, αποκαταστάσεις, βαψίματα
κλπ) του κτιρίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.016 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και συσκευών
αναπαραγωγής οπτικοακουστικών πολυμέσων για την ανακαίνιση της οικίας Ζαμπελίων» με το ποσό
των 45.880,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προμήθειες επίπλων και οπτικοακουστικού
υλικού για τον εξοπλισμού του κτιρίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.017 με τίτλο «Σύνδεση με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας» με
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρική και τηλεφωνική σύνδεση
του κτιρίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1329.018 με τίτλο «Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου με τίτλο: ¨Λοιπές
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016¨ του άξονα προτεραιότητας 4 Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»
με το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα την αρ. 114.9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ του παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 64-7412.001 με τίτλο «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Λευκάδας» με το ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να
συνταχθεί ένας ολοκληρωμένος κυκλοφοριακός σχεδιασμός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
χρηστών του αστικού χώρου.

Ζ. Αυξομείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεματοποιητή αστικών
αποβλήτων» κατά το ποσό των 130.160,00 ευρώ, επειδή σύμφωνα με τις μελέτες των τεχνικών
υπηρεσιών του Δήμου, έχουν ήδη δεσμευτεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την παροχή υπηρεσίας
δεματοποίησης και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η χρήση του αδιάθετου ποσό εντός του οικ. έτους
2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7325.006 με τίτλο «Επέκταση δικτύου φωτισμού παραλίας Λυγιάς» με το ποσό
των 870,00 ευρώ, λόγω έκπτωσης του έργου.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7413.001 με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού Δήμου
Λευκάδας» με το ποσό των 25.000,00 ευρώ, διότι υπάρχει παλιά μελέτη γι’ αυτό το έργο, η οποία
πρόκειται να επικαιροποιηθεί.

Το ανωτέρω ποσό των 156.030,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, λόγω μετάταξης από το
Δήμο Δοξάτου Δράμας στο Δήμο Λευκάδας ενός μόνιμου εργάτη στην Υπηρεσία Καθαριότητας,
σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 120/31-01-2018, έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας.
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-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των
300,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η εργοδοτική εισφορά για τον προαναφερόμενο
μετατασσόμενο υπάλληλο.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχή σε
χρήμα» κατά το ποσό των 50,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η εργοδοτική εισφορά για τον
προαναφερόμενο μετατασσόμενο υπάλληλο.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ - Βαρέα» κατά το ποσό των
100,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η εργοδοτική εισφορά για τον προαναφερόμενο
μετατασσόμενο υπάλληλο.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής
σε είδος» κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η εργοδοτική εισφορά για τον
προαναφερόμενο μετατασσόμενο υπάλληλο.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων
υπέρ ΕΦΚΑ » κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η εργοδοτική εισφορά για
τον προαναφερόμενο μετατασσόμενο υπάλληλο.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε 20-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 5.200,00
ευρώ, προκειμένου να προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης των φθαρμένων
ανταλλακτικών στα μηχανήματα του Δήμου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7135.007 με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια press containers
απορριμμάτων Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 22.000,00 ευρώ, εν όψει θερινής περιόδου και
λόγω έλλειψης προσωπικού θα διευκολύνει την εναπόθεση των απορριμμάτων για την απομάκρυνσή
τους σε εβδομαδιαία βάση στη Δ.Ε. Λευκάδας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7135.008 με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια press containers
απορριμμάτων Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 22.000,00 ευρώ, εν όψει θερινής περιόδου και
λόγω έλλειψης προσωπικού θα διευκολύνει την εναπόθεση των απορριμμάτων για την απομάκρυνσή
τους σε εβδομαδιαία βάση στη Δ.Ε. Απολλωνίων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7326.011 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου χώρου δεματοποίησης» κατά το
ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να συσσωρεύει τον όγκο των απορριμμάτων και να τα
εναποθέτει στο δεματοποιητή.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7326.012 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εγκατάστασης
ανακύκλωσης απορριμμάτων» κατά το ποσό των 7.100,00 ευρώ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
τοποθέτηση των απορριμματοκιβατίων και η λειτουργία ανακύκλωσης τους.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» κατά το ποσό των
20.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για επεκτάσεις στο δίκτυο του
ηλεκτροφωτισμού, εκτός σχεδίου πόλης.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.002 με τίτλο «Επέκταση παραλ. δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου
πόλης» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για
επεκτάσεις στο δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές εντός σχεδίου πόλης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.017 με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για τη δημοπράτηση
της μονάδας επεξεργασίας ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) αστικών αποβλήτων
Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των 7.380,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες
δημοπράτησης της μονάδας.

-

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.018 με τίτλο «Μίσθωση press containers απορριμμάτων», κατά το
ποσό των 14.000,00 ευρώ, προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος απορριμματοκιβώτια εναπόθεσης
απορριμμάτων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.019 με τίτλο «Μεταφόρτωση υλικών ανακύκλωσης» κατά το ποσό
των 14.000,00 ευρώ, προκείμενου να φορτωθούν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα για την μεταφορά
τους σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
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Η. Αυξομείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.001 με τίτλο «εργασίες μέτρησης υδρομέτρων Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 3.250,00 ευρώ, επειδή η εν λόγω πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί για την εν λόγω εργασία.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να διατεθεί το υπόλοιπο της
πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να διατεθεί το υπόλοιπο της
πίστωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να διατεθεί το υπόλοιπο της πίστωσης.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.014 με τίτλο «Προμήθεια αντλιών αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το
ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η προμήθεια αυτή
δεν βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.033 με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης» κατά το ποσό των 19.546,00
ευρώ, λόγω έκπτωσης που προκύπτει από μειοδοτικό διαγωνισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.047 με τίτλο «Επισκευές βιολογικού καθαρισμού πόλης Λευκάδας» κατά το
ποσό των 12.954,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να διατεθεί το υπόλοιπο της πίστωσης.
Το ανωτέρω ποσό των 72.750,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.006 με τίτλο «Εργασίες διανομής λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας»
κατά το ποσό των 3.250,00 ευρώ, λόγω κάλυψης επιπλέον εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ
ελεύθερων επαγγελματιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.009 με αλλαγή τίτλου σε «Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης αντλητικών
συγκροτημάτων γεωτρήσεων και εργασίες καθαρισμού γεωτρήσεων» κατά το ποσό των 6.000,00
ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν και εργασίες καθαρισμού στα αντλητικά συγκροτήματα.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.010 με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιών αποχέτευσης για τη Δ.Ε.
Ελλομένου» κατά το ποσό των 2.480,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες εργασίες
του δικτύου αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.011 με τίτλο «Βελτιώσεις αντλιοστασίων λυμμάτων Δ.Ε. Λευκάδας και
Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 19.800,00 ευρώ, προκειμένου να προκειμένου να
αποκατασταθούν οι φθορές στα αντλιοστάσια των Δ.Ε.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των
2.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των φθαρμένων
μηχανημάτων του Δήμου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε 25-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 9.080,00
ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα μηχανήματα του Δήμου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.026 με τίτλο «Προμήθεια ενός υδραυλικού κουρμπαδόρου» κατά το
ποσό των 920,00 ευρώ, προκειμένου να διευκολύνει τις τεχνικές εργασίες της υπηρεσίας ύδρευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.027 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών αποχέτευσης για τη
Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των 18.220,00 ευρώ, προκειμένου να προκειμένου να
αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες στα αντλιοστάσια του Δήμου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.006 με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την ανανέωση περιβαλλοντικών
όρων ΒΙΟΚΑ Αγ. Νικήτα Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των 11.000,00 ευρώ, προκειμένου να
ανανεωθούν οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης.

Θ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111)
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» του έκτακτου προσωπικού κατά το ποσό των 6.960,00 ευρώ, διότι η
υπηρεσία δεν πρόκειται να προβεί σε ενέργειες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση
οκτάμηνης διάρκειας.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 1.746,00
ευρώ, διότι η υπηρεσία δεν πρόκειται να προβεί σε κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών έκτακτου
προσωπικού με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6473.001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο
ΚΑΠΗ» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή εντός του έτους 2018 δεν πρόκειται να διατεθεί η
πίστωση.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 128.529,00 ευρώ, επειδή δεν
θα διατεθεί ολόκληρη η πίστωση.

Το ανωτέρω ποσό των 139.235,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111) στους παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν συνήγοροι που τους έχουν ανατεθεί να δικαστικές
υποθέσεις.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6127 με τίτλο «Αποζημιώσεις αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Δ.Σ. (Ν. 4483/17, άρθρο 33)» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι
δημοτικοί σύμβουλοι των ετών 2017 και 2018 από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των
δημοτικών συμβουλίων.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.051 με τίτλο «Εγγραφές δημοτικής περιουσίας στο Κτηματολόγιο»
κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν διάφορα έξοδα (παράβολα κ.α.) που
απαιτούνται για τις εγγραφές της δημοτικής περιουσίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επιχορήγησης των πολιτιστικών
συλλόγων και των σωματείων για το έτος 2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6821.001 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα – ρυθμίσεις - προσαυξήσεις» κατά το
ποσό των 30.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν πρόστιμα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
και πρόστιμα από δικαστικές αποφάσεις.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 6.888,00 ευρώ, προκειμένου να μεταφερθεί υπάλληλος
της κατηγορίας ΥΕ Εργατών, της Υπηρεσίας Καθαριότητας στη Διοικητική Υπηρεσία (πρωτόκολλο)
και να μεταταχθεί σε ανώτερο κλάδο, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. εσ.
750/03-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων στο Μουσείο Άγγελος
Σικελιανός» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθεί υπάλληλος που πρόκειται
να εργαστεί στο μουσείο κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-6041.006 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ασκουμένων προγράμματος
μαθητείας ΕΠ.ΑΛ» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να απασχοληθούν τρεις
μαθητευόμενοι σε υπηρεσίες του Δήμου που υπολειτουργούν, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των 230,00
ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του μετατασσόμενου υπάλληλου από τον
κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε 10-6051.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής σε
είδος» κατά το ποσό των 300,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του
μετατασσόμενου υπάλληλου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής σε
χρήμα» κατά το ποσό των 20,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του
μετατασσόμενου υπάλληλου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.008 με τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ
ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 440,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του
μετατασσόμενου υπάλληλου από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» κατά το ποσό των 200,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού που θα εργαστεί υπερωριακά
στο μουσείο Άγγελος Σικελιανός.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ μαθητείας ΕΠ.ΑΛ»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές των
μαθητευόμενων ΕΠ.ΑΛ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισμού» κατά το
ποσό των 3.780,00 ευρώ, προκειμένου να συνταχθούν οι οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού,
χρήσης 2017.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.005 με τίτλο «Αμοιβή λογιστή» κατά το ποσό των 2.856,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ελεύθερων επαγγελματιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν διάφορες μεταφορές για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ,
προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υποστήριξη του
κεντρικού server.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7136 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια δύο θερμαντικών στηλών για τη
θέρμανση της αίθουσας εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Καρυάς.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7425.005 με τίτλο «Εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης ηλεκτρονικών
μηχανημάτων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση και
η εγκατάσταση των μηχανημάτων (router κλπ) του κεντρικού server.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων στο Μουσείο Άγγελος
Σικελιανός» κατά το ποσό των 650,00 ευρώ, προκειμένου να αποζημιωθεί υπάλληλος που πρόκειται
να εργαστεί στο μουσείο κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.004 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη παροχής σε
είδος» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, λόγω καταβολής έκτακτων επιδομάτων επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας του βοηθητικού προσωπικού του πρώην ΝΠΔΔ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 165,00
ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού που θα εργαστεί
υπερωριακά στο μουσείο Άγγελος Σικελιανός.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6473.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο ΚΑΠΗ»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ψυχαγωγικού
χαρακτήρα για τους ηλικιωμένους στο ΚΑΠΗ.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-7131.002 με τίτλο «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (τμήματος Αθλητισμού)»
κατά το ποσό των 3.200,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προμήθειες σε
αθλητικό εξοπλισμό των γηπέδων.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνική υπηρεσία με τα απαραίτητα εργαλεία.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 45-6699.004 με αλλαγή τίτλου σε «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τα δημοτικά
κοιμητήρια» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι απαραίτητες ανάγκες για
τον ευπρεπισμό των κοιμητηρίων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.000 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Δράσης: Εναρμόνιση οικογενειακής &
επαγγελματικής ζωής (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το
ποσό των 6.960,00 ευρώ, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
πρόληψη ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με δωδεκάμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ για τον
Παιδικό Σταθμό Καρυάς, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 1.746,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
με δωδεκάμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ για τον Παιδικό Σταθμό Καρυάς, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί η τεχνική υπηρεσία με τα απαραίτητα εργαλεία.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, το
αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαμορφώνεται στο ποσό των 37.725,68 ευρώ.

Ι. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση

-

Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7333.093 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Χωματουργικές εργασίες στη ΔΕ
Λευκάδας, ΔΕ Καρυάς και ΔΕ Σφακιωτών» αντί του τωρινού τίτλου «Χωματουργικές εργασίες στη Δ.Ε.
Καρυάς και τη Δ.Ε. Σφακιωτών», προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί η πίστωση.

- Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7413.061 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Υπηρεσίες ελέγχου στατικής επάρκειας
κτιρίου στέγασης αστυνομικού τμήματος Τ.Κ. Καρυάς» αντί του τωρινού τίτλου «Μελέτη στατικής
ενίσχυσης κτιρίου στέγασης Αστυνομικού Τμήματος Τ.Κ. Καρυάς».
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:
η

Την 3 αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 175/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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