ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 74
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 6209/1-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
1. Γεωργάκης Γεώργιος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3.
Καρφάκη Μαριάννα
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
Σκληρός Παναγιώτης
5. Λώλη Γεωργία
5.
Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6.
Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7.
Γράψας Αθανάσιος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
9. Βλάχος Κων/νος
9.
10. Γκογκάκης Γρηγόριος
10.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11.
Η πρόσκληση δόθηκε στον
12. Κατηφόρης Χρήστος
12. ∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
13. Γαζής Πάνος
13. που ήταν παρών.
14. Φίλιππας Γεώργιος
14.
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
Ο ∆.Σ. κ. Κοντογεώργης Ηλίας,
ου
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. προσήλθε πριν την συζήτηση του 2
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18. θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
19. Τριλίβας Χρήστος
19.
Ο ∆.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος,
20. Μαργέλης Σπυροπάνος
20. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
21. Κατωπόδη Ευανθία
21. 3 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος,
23. Ζουριδάκης Ευτύχιος
23. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
ου
24. Σκληρός Φίλιππος
24. 5 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
25. Σταµατέλου ∆ήµητρα
25.
Ο ∆.Σ. κ. Τριλίβας Χρήστος,
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησε πριν την συζήτηση του
27.
27. 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2015 (σχετ. η αρ. 69/15 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, την αρ. 69/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, σχετικά µε
αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, οικον. έτους 2015, και ζήτησε την έγκρισή της από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στη συνέχεια είπε:
«Επειδή εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκαν στην απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής οι
παρακάτω κωδικοί τους οποίους τους συµπεριλαµβάνουµε στην παρούσα απόφαση:
- Προστίθεται στην Ενότητα Α.(δ) «Οφειλές ΠΟΕ Κ.Α. 81» νέος Κ.Α. Εξόδων 80-8117.009
«Οφειλές ΠΟΕ» µε το ποσό των 798.934,20 ευρώ που αφορά ανεξόφλητα τιµολόγια για
την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς του ∆ήµου.
- Προστίθεται στην Ενότητα ΣΤ.: Αύξηση ποσού Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων», κατά 798.934,20 ευρώ καθώς αναµένεται χρηµατοδότηση από το
ΕΣΠΑ,
για να πληρωθεί η αντίστοιχη δαπάνη η οποία έχει καταχωρηθεί στον Κ.Α.Ε.
80-8117.009 «Οφειλές ΠΟΕ».
Επίσης επειδή τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου, κατά την συζήτηση του 1ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, να συµπεριληφθούν στην παρούσα απόφαση τα εξής:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» µε το ποσό των 206.988,03 ευρώ από χρηµατοδότηση για την
πληρωµή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας».
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Εξόδων 20-7341.002 «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας» µε το
ποσό των 206.988,03 ευρώ για την πληρωµή λογαριασµών του έργου.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» µε το ποσό των 43.946,52 ευρώ από χρηµατοδότηση για την
πληρωµή του έργου «Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας».
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Εξόδων 20-7341.004 «Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό
των 43.946,52 ευρώ για την πληρωµή λογαριασµών του έργου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα εννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά, ψήφισαν επτά (7) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βικέντιος Νικόλαος, Κατωπόδη Ευανθία,
Ζουριδάκης Ευτύχιος, Σκληρός Φίλιππος, Γληγόρης Κων/νος και Σταµατέλου ∆ήµητρα.
Λευκό ψήφισε ο κ. Κοντογεώργης Ηλίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την παραπάνω ψηφοφορία, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού
έτους 2015, όπως συντάχθηκε µε την αρ. 69/15 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου, και συµπληρώθηκε µε την πρόταση του εισηγητή, ως κατωτέρω:
«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
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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).
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. 29530/25-07-2014 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2015», µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2014,
οφείλει ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική (πρώτη) αναµόρφωση του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση
αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και να
καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ.
363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 19/2015
απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
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•

•

την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών στην πρώτη αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα του προϋπολογισµού
στις 31-12-2014
την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά
τη σύνταξη του προϋπολογισµού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου

Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά
διαµορφώθηκαν στις 31-12-2014.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αρ. 29530/2014 ΚΥΑ, σύµφωνα µε την οποία «…µετά το
κλείσιµο του οικονοµικού έτους, οφείλει ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική (πρώτη)
αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, η οποία αποτελεί στην ουσία
τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναµόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστεί:
α) η ΟΜΑ∆Α Ι των εσόδων, βάση των διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του
οικ. έτους 2014 . Εάν έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ,
στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2013 και το έτος
2014 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισµός υποχρεωτικά αναµορφώνεται
στο ύψος του ποσού του 2013.
β) η ΟΜΑ∆Α ΙΙ των εσόδων, αφού µετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα
αποτυπώνεται πλέον το πραγµατικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α. 32) βάση των
διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του οικ. έτους 2014 και θα συντελείται
ανάλογη διαµόρφωση του «85» ο οποίος επανυπολογίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
γ) το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να
εγγραφεί το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2014.
δ) οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α. 81 όπου θα εγγραφεί το πραγµατικό ποσό που προέκυψε κατά τη λήξη
του έτους καθώς και κάθε περαιτέρω άλλη τακτοποιητική ενέργεια η οποία κρίνεται σκόπιµη από
τις υπηρεσίες…»
Με βάσει τα παραπάνω
α) η ΟΜΑ∆Α Ι των εσόδων, βάση των διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του
οικ. έτους 2014. Εάν έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ,
στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2013 και το έτος
2014 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισµός υποχρεωτικά αναµορφώνεται
στο ύψος του ποσού του 2013.

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
01
02
03
04

05
07
14
15
16

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ
ΑΠΟ
ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α
ΑΠΟ
ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΗ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ
31/12/2013
76.651,22

ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ
31/12/2014
84.513,44

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
1/1/2015
95.485,00

106.887,75
2.217.466,43

43.566,53
2.404.140,52

56.887,00
2.443.114,00

350.928,98

412.322,67

280.928,00

104.588,92
874.056,87
146.700,00

118.290,71
625.800,81
41.300,00

101.186,00
895.400,00
3.000,00

168.533,77

250.499,24

192.286,00

73.544,26

41.654,01

73.371,00

4
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ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

1.154.388,60

990.527,87

1.132.088,60

5.273.746,80

5.012.615,80

5.273.745,60

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2015 που περιέχονται στην οµάδα Ι και
αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα ύψους 5.273.745,60 €, είναι µικρότερα κατά 1,2 € από
το σύνολο των εισπραχθέντων της 31/12/2013 ,ύψους 5.273.746,80 €.
Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της οµάδας Ι την 31/12/2014 έχει χαµηλότερο ποσοστό
εκτέλεσης, ύψους 5.012.615,80 € , ο ∆ήµος Λευκάδας µε βάσει την ΚΥΑ 29530/2014 του
Προϋπολογισµού, δεν χρειάζεται να προβεί σε αναµόρφωση για την οµάδα Ι .
β) η ΟΜΑ∆Α ΙΙ των εσόδων, αφού µετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα
αποτυπώνεται πλέον το πραγµατικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των
διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του ο.ε. 2014 και θα συντελείται ανάλογη
διαµόρφωση του «85» ο οποίος επανυπολογίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
Ο νέος ΚΑ 80-85 του 2015 θα αναµορφωθεί αναλογικά µε τα εισπραχθέντα έσοδα την
31/12/2014 του ΚΑ εσόδων 32 που ανήλθαν στο ύψος των 1.740.868,57 €
Εισπράξεις 2014

1.740.868,57

ΚΑ 32

Ο ΚΑ εσόδων 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα , διαµορφώνεται βάσει των βεβαιώσεων την 31/12/2014

Κωδικός

Προϋπολογισµός

Βεβαιώσεις ΚΑ 32 1/1/2015 βάσει

προϋπολογισµού

1/1/2015

των

βεβαιωθέντων

(εισπρακτέα

υπόλοιπα )την 31/12/2014
32-Εσόδων

7.657.909,81

5.602.777,00

Με βάση τα παραπάνω , ο ΚΑ 80-85 πρέπει να ανέλθει σε 5.917.041,24 €
Βεβαιώσεις ΚΑ 32

7.657.909,81

1/1/2015
Εισπράξεις 2014

1.740.868,57

ΚΑ 32
Νέος ΚΑ 80-85

5.917.041,24

του 2015

Συγκεκριµένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναµόρφωση

ΚΑ
2015

Εσόδων

Περιγραφή ΚΑ

Αρχικός
Προυπ. 2015

1η
Αναµόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισµός

Παρατηρήσεις

3212

Τέλη και δικαιώµατα
ύδρευσης

2.518.110,00

848.741,74

3.366.851,74

3213

Τέλη και δικαιώµατα
άρδευσης

36.700,00

5.294,02

41.994,02

3214

Τέλη και δικαιώµατα
αποχέτευσης

537.148,00

146.103,52

683.251,52

Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ

5

Α1 1/1/2015
∆υνητικά
ανταποδοτικά τέλη και
εισφορές
Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών

3216

3218

7.522,00

-152,12

7.369,88

691.261,00

84.571,72

775.832,72

Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015

3219.001

Κοινόχρηστοι Χώροι

170.782,00

-27.470,44

143.311,56

3219.002

Λοιπά εισπρακτέα

0,00

129.201,04

129.201,04

3219.003

Εισφορά
λόγω
ένταξης-επέκτασης
πολεοδοµικών
σχεδίων.
Μισθώµατα
απο
χρήση αιγιαλού-ακτών

518.076,00

7.903,16

525.979,16

47.975,00

-3.906,54

44.068,46

3219.005

Εσοδα
απο
δικαιώµατα Βοσκής

5.490,00

-0,35

5.489,65

3219.006

Μισθώµατα Αστικών
ΑκινήτωνΚαλλιεργήσιµης Γής

11.201,00

851,27

12.052,27

3219.007

Εσοδα απο ΦΠΑ 13%
υδρευσης

192.528,00

115.779,61

308.307,61

3219.008

εσοδα
φπα
αποχετευσης

70.639,00

36.567,86

107.206,86

3219.009

Εσοδα
ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

0,00

599.684,15

599.684,15

3219.010

Πρόστιµα
απο
παράνοµη αµµοληψία

0,00

4.302,55

4.302,55

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα

241.636,00

68.606,07

310.242,07

3222.001

έκτακτα
έσοδα

553.709,00

39.055,55

592.764,55

Σύνολο

2.055.132,81

7.657.909,81

Αρχικός
Προυπ. 2015

1η
Αναµόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισµός

Παρατηρήσεις

3.963.251,00

1.953.790,24

5.917.041,24

Σύµφωνα µε τις
εισπράξεις
σε ΚΑ 32 το 2014

3219.004

ΚΑ
2015
80-85

∆απανών

23%

ειδικευµένα

Περιγραφή ΚΑ
Προβλέψεις
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων

µη

Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε το Τρ
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015
Σύµφωνα µε
Βεβ
Α1 1/1/2015

Η διαφορά του ΚΑ 32 µείον τον ΚΑ 80-85 , ύψους 1.740.868,57 € είναι το ποσό που µπορεί να
εισπράξει ο ∆ήµος εντός της χρήσης του 2015, βάσει των εισπράξεων σε ΚΑ 32 στη χρήση του
2014.
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το Τρ

το Τρ

το Τρ

το Τρ

το Τρ

το Τρ

γ) το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να
εγγραφεί το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2014.

ΚΑ

Περιγραφή ΚΑ

5111

Χρηµατικό
προερχόµενο
έσοδα
για
υποχρεώσεων
ετών

Ποσό
Μεταβολής

Τελικό
Ποσό

0

552.287,07

552.287,07

450.000,00

-450.000,00

0

0

3.017.491,26

3.017.491,26

260.000,00

30.617,61

290.617,61

710.000,00

3.150.395,94

3.860.395,94

υπόλοιπο
από
τακτικά
την
κάλυψη
παρελθόντων

5122

Χρηµατικό
Υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήµου.
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη έργων
Π∆Ε
ή
πιστώσεις
προοριζόµενες για δηµόσιες
επενδύσεις

5129

Χρηµατικό
Υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήµου.

5119

Αρχικό
Ποσό

Παρατηρήσεις
∆ηµιουργία ΚΑ Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2014
Μείωση ΚΑ Εσόδων, για την
παρακολούθηση
των
τακτικών
µας
εσόδων
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2014
∆ηµιουργία ΚΑ Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2014
Αύξηση ΚΑ Εσόδων, για την
παρακολούθηση
των
τακτικών
µας
εσόδων
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2014

δ) οι οφειλές ΠΟΕ ΚΑ 81 όπου θα εγγραφεί το πραγµατικό ποσό που προέκυψε κατά τη λήξη του
έτους

Κ.Α.

Ποσό

Τελικό

Περιγραφή Κ.Α.

Αρχικό Ποσό

Μεταβολής

Ποσό

80-8116.001

εξόφληση παλαιών οφειλών

2.252.012,00

-579.892,89

1.672.119,11

80-8116.002

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΛΠ 2014

400.000,00

18.203,55

80-8117.009

Οφειλές ΠΟΕ

0

798.934,20

418.203,55
798.934,20

Β. Μεταφορά στο αποθεµατικό των ακόλουθων ποσών από τους αναφερόµενους Κ.Α.
Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆.Ε.
Καρυάς» µε το ποσό των 3.600,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7413.001 «Μελέτη διερεύνησης τρόπου διάθεσης λυµάτων
Συβότων και ανάλυση κόστους-οφέλους εναλλακτικών λύσεων» µε το ποσό των
25.000,00 ευρώ, λόγω µαταίωσης της µελέτης επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την
προετοιµασία της.
- Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.018 «Αντιστήριξη δρόµου µεταξύ οικίας κληρονόµων Χριστ.
Τριλίβα και Χαρ.Τριλίβα στην ∆.Κ. Καστού» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, λόγω
µαταίωσης του έργου επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την προετοιµασία της µελέτης και
υλοποίησής του.
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-

-

Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.019 «∆ιάνοιξη παραλιακού δρόµου Τ.Κ. Βασιλικής» µε το
ποσό των 5.000,00 ευρώ και στη θέση του θα δηµιουργηθεί νέος Κ.Α.Ε. (30-7323.061) ο
οποίος θα χρηµατοδοτηθεί από εισφορές σε χρήµα από το σχέδιο πόλης.
Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.020 «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Ε. Απολλωνίων,
Ελλοµένου, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάµου, Καστού» µε το ποσό των 158.360,00 ευρώ,
λόγω µαταίωσης του έργου επειδή δεν επαρκεί ο χρόνος για την προετοιµασία των
µελετών και εκτέλεσής του.
Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.007 «Αποκατάσταση παλαιού δρόµου Λυγιάς (Βαρκά)» µε
το ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η µελέτη και το έργο µαταιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.005 «Bελτιώσεις-συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Σφακιωτών» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το
ποσό που είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 40-7323.001 «∆ιανοίξεις-κατασκευή δρόµων σχεδίου Πόλης» µε το
ποσό των 74.208,43 ευρώ, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης του συνόλου του έργου.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 45-7321.001 «Αποπεράτωση οστεοφυλακίου νεκροταφείου
Λευκάδας» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή το ποσό θα διατεθεί για την
προµήθεια εξοπλισµού του οστεοφυλακίου.

Γ. Μεταφορά από το αποθεµατικό για την ενίσχυση και δηµιουργία των ακόλουθων Κ.Α.
Εξόδων:
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6031.002 µε τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών», µε ποσό
17.000,00 ευρώ για πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» µε ποσό
25.000,00 ευρώ για κάλυψη αναγκών σε θέµατα νοµικής φύσεως που αντιµετωπίζει ο
∆ήµος.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6121 µε τίτλο «Αντιµισθία αιρετών» µε ποσό 16.500,00 ευρώ για
αποδοχές του ∆ηµάρχου και ενός Αντιδηµάρχου, για τους µήνες που είχαν υποβάλλει
αίτηση στο Γ.Λ.Κ. για συνταξιοδότηση, ως πρώην ∆ηµόσιοι υπάλληλοι.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6151 µε τίτλο «∆ικαιώµατα ∆ΕΗ για είσπραξη τελών» µε ποσό
65.000,00 ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6221 µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» µε ποσό 10.000,00 ευρώ για
ενίσχυση του κωδικού επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6434.002 µε τίτλο «Προβολή ∆ήµου» µε ποσό 7.000,00 ευρώ για
ενίσχυση του κωδικού επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε ποσό 448.000,00 ευρώ, γιατί κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισµού δεν ήταν γνωστό το πλήθος και το ύψος των δικαστικών
αποφάσεων που αφορούν τον ∆ήµο.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.004 µε τίτλο «∆απάνες διακόσµησης ∆ήµου» µε ποσό
15.000,00 ευρώ για ενίσχυση του κωδικού διότι προέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.012 µε τίτλο «Απολυµάνσεις Σχολείων» µε ποσό 15.000,00
ευρώ διότι προέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.014 µε τίτλο «Λειτουργία ΚΕΠ» µε ποσό 10.100,29 ευρώ
επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού,
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» µε ποσό
5.426,35 ευρώ διότι προέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.017 µε τίτλο «Παρακράτηση 1,5% Τ.Π.∆.» µε ποσό 10.000,00
ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
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-

-

∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.021 µε τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισµός
ανεπιτήρητων ζώων» µε ποσό 5.000,00 ευρώ για την αντιµετώπιση αναγκών που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.022 µε τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών»
µε ποσό 1.500,00 ευρώ για την αντιµετώπιση αναγκών που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6712 µε τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθµούς» µε ποσό 30.000,00 ευρώ για κάλυψη αυξηµένων αναγκών του Νοµικού
Προσώπου του ∆ήµου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6715.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου» µε ποσό
30.000,00 ευρώ για κάλυψη αυξηµένων αναγκών του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6733 µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε
άπορους δηµότες» µε ποσό 5.000,00 ευρώ για κάλυψη βιοτικών αναγκών εν µέσω της
αυξανόµενης ανθρωπιστικής κρίσης.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6735 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και
σωµατεία» µε ποσό 6.000,00 ευρώ για κάλυψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων συλλόγων
οι οποίες δεν ήταν γνωστές κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6739.002 µε τίτλο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοσωµατικής Υγείας “∆ΙΑΥΛΟΣ”» Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ
για συµµετοχή του ∆ήµου σύµφωνα µε το καταστατικό του Κέντρου Πρόληψης.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6261 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου»
µε ποσό 1.235,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6264.001 µε τίτλο «Συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικών» µε ποσό
4.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6264.002 µε τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων ∆ηµαρχείου» µε ποσό
5.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6266.003 µε τίτλο «Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ∆.Ε.
Λευκάδας» µε το ποσό των 3.600,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 10-7135.004 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικών» µε ποσό
5.297,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 10-7515 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ανώνυµες αναπτυξιακές
εταιρείες ΟΤΑ» µε ποσό 4.320,18 ευρώ για αποζηµίωση υπαλλήλου της υπό εκκαθάριση
εταιρείας ΕΤΑΝΑΛ, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του ∆ήµου στην ανωτέρω εταιρεία.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7326.006 µε τίτλο «Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου Βορ.
ΣΜΑ» µε ποσό 3.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7336.002 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης ΧΑ∆Α Λευκάδας»
µε ποσό 24.600,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7341.003 µε τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου-Καστού»
µε ποσό 7.468,16 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7341.004 µε τίτλο «Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό
67.340,26 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7413.002 µε ποσό 9.600,00 ευρώ και τροποποίηση τίτλου ως εξής
«Ερευνητικό έργο εντοπ. & αξιολόγησης θέσης ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ ∆.Λευκάδας».
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7413.010 µε τίτλο «Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαµόρφωσης
χώρου
προσωρινής
αποθήκευσης
δεµατοποιηµένων
απορριµµάτων
στον
αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α Λευκάδας» µε ποσό 1.968,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.001 µε τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού
ΦΟΠ» µε ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.002 µε τίτλο «Επέκταση παραλ. δικτύου
ηλεκτροφωτισµού σχεδίου πόλης» µε ποσό 20.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.008 µε τίτλο «Εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης
χοάνων τροφοδοσίας για ΣΜΑ Λευκάδας και αναβάθµιση ισχύος Η/Ζ» µε ποσό 9.729,00
ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.009 µε τίτλο «Αισθητ. Αναβάθµιση δικτύου διανοµής
ηλεκτρ. Ενέργειας στο Νυδρί» µε ποσό 1.000,00 ευρώ.
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∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7112.001 µε τίτλο «Αγορά οικοπέδου στον Επίσκοπο» µε
ποσό 6.849,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7112.002 µε τίτλο «Αγορά οικοπέδου στη θέση Βαγενή για
κατασκευή δεξαµενής φόρτισης Ε.Ε.Λ.» µε ποσό 8.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7135.030 µε τίτλο «Προµήθεια υδροµέτρων» µε ποσό
15.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7135.031 µε τίτλο «Κεφαλαιουχικός Εξοπλισµός ΒΙΟΚΑ πόλης
Λευκάδας» µε ποσό 72.828,30 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7135.032 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για υδροδότηση
δεξαµενής Καθίσµατος ∆.Ε. Λευκάδας» µε ποσό 20.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.008 µε τίτλο «Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών
παραλ. αγωγού λυµάτων Ελλοµένου» µε ποσό 15.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.010 µε τίτλο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ.
Βασιλικής» µε ποσό 12.305,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.028 µε τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού
αγωγού ύδρευσης εντός οικ. Νικιάνας» µε ποσό 24.108,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.029 µε τίτλο «Εργασίες αντιπλ. Προστασίας ∆.∆.
Πλατυστόµων» µε ποσό 12.972,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.010 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής βλαβών υδραυλικών
δικτύων ∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό 3.075,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.031 µε τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ∆.Ε. Ελλοµένου» µε ποσό 24.600,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.032 µε τίτλο «Επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού
ύδρευσης Καλάµου-Καστού» µε ποσό 22.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 25-7336.033 «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
αντλιοστασίων ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των 20.910,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 25-7336.034 «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσης ΒΙΟΚΑ Αγ. Νικήτα ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό των 19.680,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 25-7336.035 «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων κοινής
χρήσης ΒΙΟΚΑ Βασιλικής ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των 20.910,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7425.009 µε τίτλο «Εργασίες αποφρ. δικτύου ύδρευσης
Καλάµου-Καστού» µε ποσό 4.600,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µε
ποσό 2.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων» µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µε ποσό 5.000,00
ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» µε ποσό
10.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων»
µε ποσό 7.550,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.013 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για κατασκευή αγωγών
οµβρίων στη ∆.Ε. Ελλοµένου» µε ποσό 12.300,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια λουκέτων και κλειδαριών για
αντλιοστάσια και πίλαρ» µε ποσό 4.000,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.017 µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και υλικών
οδοποιίας» µε ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.018 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών κατασκευής
στεγάστρου αποθηκευτικού χώρου» µε ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.019 µε τίτλο «Προµήθεια σωληνωτών Φ100 για διάνοιξη
δρόµου Νυδριού» µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέο Κ.Α.Ε. 30-6699.020 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για επίστρωση δρόµων
∆.Ε. Απολλωνίων» µε ποσό 10.543,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης» µε ποσό
5.000,00 ευρώ.
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Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων» µε ποσό
5.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.001 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό
5.031,54 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.005 µε τίτλο «Τσιµ. Πλακ. Κοιν. ∆ρ. Καλάµου-Επισκοπής» µε
ποσό 2.020,46 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.023 µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης δηµ. Οδών Ρ.Σ. ΝυδρίΜ.Αυλάκι» µε ποσό 12.300,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.024 µε τίτλο «Οδοποιία Εργατικών Πολυκατοικιών» µε
ποσό 12.000,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.025 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία Σφακιωτών(υλικά)» µε
ποσό 9.600,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.057 µε τίτλο «∆ιάνοιξη δρόµου σχεδ. Πόλ. ΝικιάναςΕπισκόπου-Σωτήρος» µε ποσό 11.165,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.058 µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης δρόµου µεταξύ ΟΤ
107-108-111 Νικιάνα» µε ποσό 20.800,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.059 µε τίτλο «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών
πολυκατοικιών-εργασίες επισκευής ασφάλτου περιοχής Αγ. Μηνά» µε ποσό 12.600,00
ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.060 µε τίτλο «∆ιαπλάτυνση-διαµόρφωση ανατολικής
εισόδου Βαυκερής» µε ποσό 12.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.061 µε τίτλο «∆ιάνοιξη παραλιακού δρόµου Βασιλικής»
µε ποσό 12.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7326.027 µε τίτλο «Ανάπλαση δηµοτικής έκτασης στο Κέντρο οικ.
Καρυάς» µε ποσό 163.458,91 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.102 µε τίτλο «Έργα αντιπυρικής προστασίας» µε ποσό
75.230,98 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.103 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
Περιγιαλίου-Πλατυστόµων» µε ποσό 372,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.104 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόµου
στη Ράχη Νυδριού» µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7326.105 «Ολοκλήρωση τοιχίου πάρκινγκ Καρυάς» µε
το ποσό των 5.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.005 µε τίτλο «Επισκευή αποκατ. Κτιρίου 1ου Λυκείου
Λευκάδας» µε ποσό 3.183,84 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.009 µε τίτλο «Επισκευή κερκίδων ∆ηµ. Σταδίου
Λευκάδας» µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.016 µε τίτλο «Επισκευή πρώην ∆ηµ. Σχολείου Κατούνας
» µε ποσό 17.345,90 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.022 µε τίτλο «Αντικατάσταση κουφωµάτων Βιβλιοθήκης
Σβορώνου» µε ποσό 8.395,37 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.024 µε τίτλο «Επισκευή δηµοτικών τουαλετών Αγίου
Πέτρου» µε ποσό 2.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.025 µε τίτλο «Αντικατάσταση κουφωµάτων κοιν. Κτιρίου
πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Κοντάραινας ∆.Ε. Απολλωνίων» µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.010 µε τίτλο «Εργασίες τσιµεντόστρωσης δρόµων
Αηδονάκι» µε ποσό 6.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.024 µε τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακού δρόµου
Μικρός Γιαλός-Πόρος» µε ποσό 710,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.025 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης δηµ. Οδού εντός
οικ. Εγκλουβής» µε ποσό 12.300,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.026 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης
τµηµ. Παραλ. Πεζόδροµου και τµηµ. ∆ρόµου ∆ηµ. Σχολείου Λυγιάς» µε ποσό 24.600,00
ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.027 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και
διαπλάτυνσης τµηµ. ∆ρόµου Καλαµιτσίου» µε ποσό 2.460,00 ευρώ.
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∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.028 µε τίτλο «Επούλωση φθορών ασφάλτου και
τσιµεντοστρώσεων ∆.Ε. Λευκάδας» µε ποσό 24.600,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.029 µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου από εργοτάξιο ∆ήµου
µέχρι είσοδο ΒΙΟΚΑ» µε ποσό 4.995,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7333.030 «Αποκατάσταση δρόµων Αγ. ΠέτρουΡουπακιά και Νικολή-Αγ. Βασιλείου» µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7333.031 «Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού
δρόµου λιµανιού Καστού» µε το ποσό των 24.600,00 ευρώ.
Ενίσχυση του Κ.Α.Εξόδων 30-7336.003 µε το ποσό των 4.300,00 ευρώ και τροποποίηση
του τίτλου ως εξής «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στον Άγιο ∆ονάτο Εγκλουβής».
Ενίσχυση του Κ.Α.Εξόδων 30-7336.007 «Αποκαταστάσεις-συντηρήσεις φαραγγιού
Μέλισσας Σφακιωτών» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.010 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοιν. Χώρων ∆.
Λευκάδας» µε ποσό 24.600,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.011 µε τίτλο «Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού
Καρυωτών» µε ποσό 1.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7336.012 «Αποκαταστάσεις γηπέδων ∆ήµου Λευκάδας»
µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7336.013 «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρωνοικοδοµικές εργασίες ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 24.600,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.017 µε τίτλο «Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης εργ.
Πύργου Μαραντοχωρίου» µε ποσό 4.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.020 µε τίτλο «Μελέτη Πύργου Μαραντοχωρίου» µε ποσό
15.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.022 µε τίτλο «Μελέτη πράξ. Εφαρµογής Π.Μ. ΝυδριούΜ. Αυλακίου (Β&Γ κεφ.)» µε ποσό 32.337,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.028 µε τίτλο «Μελέτη διορθ. Παρεµβ. Πραξ. Εφαρµογής
∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό 8.085,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.029 µε τίτλο «Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής
(ολοκλήρωση)» µε ποσό 2.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.033 µε τίτλο «Στατική µελέτη κτιρίου Χαραµογλείου
Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης» µε ποσό 6.220,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.034 µε τίτλο «Μελέτη τροποπ. Εγκ. Ρ-Σ οικ. ΕπισκόπουΝικιάνας-Σωτήρως» µε ποσό 5.980,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.035 µε τίτλο «Μουσειολογική µελέτη οικίας Ζαµπελίων»
µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.036 µε τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακής διερεύνησης πόλης
Λευκάδας» µε ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.037 µε τίτλο «Τροποποιηµένη µελέτη οφέλους
αποπεράτωσης Θεάτρου Λευκάδας» µε ποσό 1.471,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.038 µε τίτλο «Αναθ. Μελ. Σύνταξης ∆ΠΕ της 2/2002 και
της 4/95 Π.Ε.»» µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.039 µε τίτλο «Ακτοµηχανική µελέτη για περιοχή Αγ.
Ιωάννη ∆.Ε. Λευκάδας» µε ποσό 9.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.040 µε τίτλο «Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων
εφαρµ. Σχεδ. Πόλης Λευκάδας» µε ποσό 7.380,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας» µε ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 30-7413.042 «Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου» µε το
ποσό των 11.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση του Κ.Α.Εξόδων 30-7425.006 «Εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταλλικών
κατασκευών» µε το ποσό των 10.910,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.011 µε τίτλο «Εργασίες αποψίλωσης πρανών &
ερεισµάτων Πυροπροστασία ∆.Ε. Ελλοµένου» µε ποσό 3.800,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.014 µε τίτλο «Αποµάκρυνση φερτών υλικών σε ιδιοκτ.
∆ήµου στην Εξάνθεια» µε ποσό 4.200,00 ευρώ,
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∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.015 µε τίτλο «Αµοιβή για εργασίες σύνταξης πινάκων
οροφοκτησίας Λαϊκών Πολυκατοικιών» µε ποσό 2.460,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.016 µε τίτλο «Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών
∆ήµου Λευκάδας» µε ποσό 19.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.017 µε τίτλο «Καθαίρεση αυθαίρετης κατασκευής
(ράµπα κ.λπ.) στον Κάλαµο» µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 35-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια βενζ. µηχανών για
πυρασφάλεια (χλοοκοπτικά-αλυσοπρίονα)» µε ποσό 4.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7112.001 µε τίτλο «Αγορά χώρου Νεκροταφείου Νικιάνας» µε
ποσό 10.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 45-7135.001 «Προµήθεια εξοπλισµού οστεοφυλακίου
κοιµητηρίου πόλης Λευκάδας» µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7326.003 µε τίτλο «Επέκταση Νεκροταφείου Νυδριού» µε
ποσό 702,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Εξόδων 45-7326.005 «Εργασίες διαµόρφωσης κοιµητηρίου Αγ.
Ηλία» µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές» µε ποσό 61.000,00 ευρώ για
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (έχει υποβληθεί αίτηµα πρόσληψης προσωπικού
ορισµένου χρόνου, λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου και αναµένεται η
σχετική έγκριση).
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων
υπαλλήλων» µε ποσό 24.000,00 ευρώ (για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών των
ανωτέρω υπαλλήλων ορισµένου χρόνου).
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µε
ποσό 4.870,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6265.002 µε τίτλο «Συντήρηση λοιπού εξοπλισµού» µε ποσό
5.000,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6671.002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων»
µε ποσό 3.404,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6699.006 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων» µε ποσό
7.056,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για εξοπλισµό ακτών» µε
ποσό 23.000,00 ευρώ,
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» µε ποσό
5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.009 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού εθελοντών
πυροσβεστών» µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.006 µε τίτλο «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας ∆.Ε.
Απολλωνίων» µε ποσό 5.000,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.007 µε τίτλο «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας ∆.Ε.
Σφακιωτών» µε ποσό 6.000,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.008 µε τίτλο «Περίφραξη και καθαρισµός
ιχθυοτροφείων» µε ποσό 24.600,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.009 µε τίτλο «Απεντοµώσεις-µυοκτονίες ∆ήµου
Λευκάδας» µε ποσό 10.000,00 ευρώ,
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.010 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών» µε ποσό
50.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.011 µε τίτλο «Εργασίες για συντηρ. αξιοπ.
Λιµνοθάλασσας Στενού» µε ποσό 1.000,00 ευρώ.

∆. Ανταποδοτική υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Μειώνουµε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων λόγω αλλαγής ειδικότητας ενός υπαλλήλου που
µισθοδοτούνταν από την Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης:
- Μείωση ποσού 19.000,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6011 µε τίτλο «Τακτικές
αποδοχές».
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Μείωση ποσού 290,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική
εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ».
Μείωση ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική
εισφορά ΤΥ∆ΚΥ».

Αυξάνουµε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες οι
οποίες εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αύξηση ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6117.002 µε τίτλο «Εργασίες
µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. Απολλωνίων».
- Εγγραφή ποσού 2.460,00 ευρώ στον νέο Κ.Α.Ε. 25-6117.006 µε τίτλο «Εργασίες
διανοµής λογαριασµών ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας».
- Αύξηση ποσού 6.300,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6142.001 και τροποποίηση
τίτλου ως εξής «Μικροβιολογικές και φυσικοχηµικές εξετάσεις πόσιµου νερού και λυµάτων
ΒΙΟ.ΚΑ.».
- Αύξηση ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6262.002 και τροποποίηση
τίτλου «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων».
- Αύξηση ποσού 3.000,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6262.003 µε τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή δικτύων άρδευσης ∆.Ε. Απολλωνίων».
- Αύξηση ποσού 3.530,00 ευρώ στον υφιστάµενο Κ.Α.Ε. 25-6262.006 και τροποποίηση
τίτλου «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Καλάµου-Καστού».
Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας
Ύδρευσης-Αποχέτευσης.
Ε. Αυξήσεις Κ.Α.Εσόδων και δηµιουργία νέων Κ.Α.Εξόδων
-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1322.001 «Έσοδα από το ΥΠΕΣ∆∆Α» µε το ποσό των
70.877,52 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης των µαθητών του Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Εξόδων 15-6481 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων» µε το ποσό των
70.877,52 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης των µαθητών του Μουσικού
Σχολείου Λευκάδας (σχετ. η υπ’ αριθµ. 30245/25-11-2014 σύµβαση).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» µε το ποσό των 313.008,13 ευρώ για ένταξη του έργου «Αποχέτευση
παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου-Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυµάτων
Νυδριού» (Α∆Α:65ΚΒ0-ΗΤΞ).
∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Εξόδων 25-7341.006 «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου-Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυµάτων Νυδριού» µε το ποσό των
313.008,13 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» µε το ποσό των 206.988,03 ευρώ από χρηµατοδότηση για την
πληρωµή του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Εξόδων 20-7341.002 «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας» µε το
ποσό των 206.988,03 ευρώ για την πληρωµή λογαριασµών του έργου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» µε το ποσό των 43.946,52 ευρώ από χρηµατοδότηση για την
πληρωµή του έργου «Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Εξόδων 20-7341.004 «Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό
των 43.946,52 ευρώ για την πληρωµή λογαριασµών του έργου.

ΣΤ. Ειδικό κεφάλαιο που αφορά στο χρηµατικό υπόλοιπο, στη µείωση Κ.Α.Εσόδων από
χρηµατοδοτήσεις (ΕΣΠΑ,ΘΗΣΕΑΣ κ.λπ.) και αυξοµειώσεις σε Κ.Α.Εξόδων:
- Μείωση ποσού ΚΑ Εσόδων 1314.001 «Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Θησέας, κατά
281.268,82 ευρώ καθώς εισπράχθηκε στη χρήση του 2014 και υπάρχει στο Χρηµατικό
µας Υπόλοιπο.
- Μείωση ποσού ΚΑ Εσόδων 1322.010 «Έσοδα από το Πράσινο Ταµείο» , κατά 50.656,91
ευρώ καθώς εισπράχθηκε στη χρήση του 2014 και υπάρχει στο Χρηµατικό µας Υπόλοιπο.
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Μείωση ποσού ΚΑ Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» , κατά
179.270,25 ευρώ καθώς εισπράχθηκε στη χρήση του 2014 και υπάρχει στο Χρηµατικό
µας Υπόλοιπο.
Αύξηση ποσού Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», κατά
798.934,20 ευρώ καθώς αναµένεται χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για να πληρωθεί η
αντίστοιχη δαπάνη η οποία έχει καταχωρηθεί στον Κ.Α.Ε. 8117.009 «Οφειλές ΠΟΕ».
Μείωση Κ.Α.Ε. 25-7312.002 µε τίτλο «Αποχέτευση Φρύνι-Καλλιγόνι-ΑπόλπαιναΤσουκαλάδες» µε ποσό 53.690,46 ευρώ, λόγω καθώς η δαπάνη τιµολογήθηκε στο 2014.
Αύξηση Κ.Α.Ε. 30-7323.001 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Λευκάδας» µε ποσό
5.031,54 ευρώ, καθώς η δαπάνη δεν τιµολογήθηκε στο 2014.
Αύξηση Κ.Α.Ε. 30-7323.005 µε τίτλο «Τσιµ/ση -πλακ/ση κοιν. δρόµου ΚαλάµουΕπισκοπής» µε ποσό 2.020,46 ευρώ, καθώς η δαπάνη δεν τιµολογήθηκε στο 2014.
Αύξηση Κ.Α.Ε. 30-7326.027 µε τίτλο «Ανάπλαση δηµοτικής έκτασης οικισµού Καρυάς» µε
ποσό 163.458,91 ευρώ, καθώς η δαπάνη δεν τιµολογήθηκε στο 2014.
Μείωση Κ.Α.Ε. 30-7425.001 µε τίτλο «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλική-Σύβοτα»
µε ποσό 4.606,19 ευρώ, καθώς η δαπάνη τιµολογήθηκε στο 2014.

Μετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των
574.508,53 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.74/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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