ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 204/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 24357/24-12-20 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζαβιτσάνος Πέτρος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Τσιρογιάννης Γεώργιος
31
32
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά.
ου
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Τυπάλδος Νικόλαος, Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου
Ειρήνη, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν
ου
συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 8 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους
2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

1

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου,
την αρ. 549-20 (Α∆Α: ΨΘ9ΕΩΛΙ-ΝΒΥ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής µε την οποία εισηγείται στο ∆.Σ. την 8η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2020 και έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 45ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 549/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ
5509/15.12.2020 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020,
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23751/18-12-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη,
άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Τυπάλδος Νικόλαος
1
1
Γαζής Αναστάσιος
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
2
Μαργέλη Μαρία
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
3
Βικέντιος Νικόλαος
4
4
Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
5
Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα 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).
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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. οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», µετά τη λήξη της
ου
χρήσης 2019 και εντός του 1 τετραµήνου του 2020, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες
κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2020 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-20190, προκειµένου αυτός 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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 6/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34448/25-02-2020 (Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
Το αρ. φύλλου 161/22-08-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στο άρθρο 6, παρ. 1 «αποδοχές πάσης
φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους
ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας
Οικονοµικής Επιτροπής». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της
εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020,
την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους,
όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2019.
η
την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 61/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 64905/11-05-2020 (Α∆Α: 6BXΡΟΡ1Φ-Ο5Γ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 79/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 81299/29-05-2020 (Α∆Α: ΩΓΒ9ΟΡ1Φ-ΟΧΟ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 135/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 137530/18-08-2020 (Α∆Α:9ΠΙΣΟΡ1Φ-5ΘΘ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 153/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 142338/24-08-2020 (Α∆Α:6ΗΒ∆ΟΡ1Φ-6ΚΩ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
η
την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 161/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 174054/07-10-2020 (Α∆Α:6ΒΤ8ΟΡ1Φ-ΗΝΣ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
η
την 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 176/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 203782/13-11-2020 (Α∆Α:ΩΦΟΡΟΡ1Φ-ΠΤ2) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
η
την 7 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 180/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 207161/18-11-2020 (Α∆Α:Ω20ΦΟΡ1Φ-Ρ4Α) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 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 ∆ήµου.
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή
η

Την 8 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα
1. Λαµβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2451/26-10-2020 (Α∆Α: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 6.332.000,00 ευρώ που αφορά την ένταξη της Πράξης
µε τίτλο «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και
Αειφόρος Ανάπτυξη» µε κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και β) την αρ.
506/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: Ψ33ΧΩΛΙ-Ι0Φ περί αποδοχή της αναφερόµενης χρηµατοδότησης θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
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Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις µε επενδύσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.004 µε τίτλο «Ένταξη της Πράξης ¨Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου
Λευκάδας¨ µε κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Ιόνια Νησιά 2014-2020¨» µε το ποσό των
6.332.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7321.001 µε τίτλο «Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας» µε το ποσό των
6.332.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποπερατωθεί το ∆ηµοτικό Θέατρο Λευκάδας που περιλαµβάνει σύµφωνα µε το
τεχνικό δελτίο της πράξης εργασίες (οικοδοµικές, η/µ και περιβάλλοντος χώρου) για την ολοκλήρωση του κτιριακού
συγκροτήµατος, που περιλαµβάνει Κλειστό Θέατρο µε Φουαγιέ, Πνευµατικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη, Ανοιχτό Θέατρο και
χώρο στάθµευσης οχηµάτων.

B. Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις
Λαµβάνοντας υπόψη τα α) υπ’ αρ. πρωτ. 79903/20-11-2020 (Α∆Α: 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) µε το ποσό των 143.090,31 €
και β) υπ΄αρ. πρωτ. 89952/21-12-2020 (Α∆Α: 6Ι4Π46ΜΤΛ6-Λ9Ξ) µε το ποσό των 243.253,53 € αποφάσεις του ΥΠΕΣ περί
επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας συνολικού ποσού 386.343,84 ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω µείωσης των
εσόδων του ΟΤΑ ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την
εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς του, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές
ανάγκες, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδων για λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς
πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.023 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού» µε το ποσό των 143.090,31 €.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.024 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων και
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού» µε το ποσό των 243.253,53 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ.

Γ. Μειώσεις ΚΑΕ της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 49.463,11 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί
µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 5.048,08 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί
µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6255.001 µε τίτλο «Ασφαλιστήριο συµβόλαιο για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (Ν.
4042/2012 όπως τροποπ. µε το άρθρο 85 του Ν. 4685/2020)» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε το Ν.
4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) οι ΟΤΑ α΄ βαθµού δεν υποχρεούνται να διαθέτουν το εν λόγω ασφαλιστήριο συµβόλαιο,
δεδοµένου ότι η ασκούµενη από αυτούς σχετική δραστηριότητα δεν είναι επαγγελµατική, διότι αυτή συνιστά
εκπλήρωση υποχρέωσής τους δηµοσίου δικαίου προς τους πολίτες και δεν ασκείται στο πλαίσιο οικονοµικής
δραστηριότητας.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 35.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί
µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.003 µε τίτλο «Επισκευή κάδων απορριµµάτων» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.004 µε τίτλο «Εγκατάσταση µηχανήµατος (γερανός) σε απορριµµατοφόρο» κατά το
ποσό των 9.300,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.005 µε τίτλο «Επισκευή - συντήρηση υπόγειων κάδων και µηχανισµών τους του ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-122020

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6414.003 µε τίτλο «Μεταφορές - µετακινήσεις υπόγειων κάδων» κατά το ποσό των 14.000,00
ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)» κατά το ποσό των
4.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6673.003 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών και λαδιών για την λειτουργία των ΣΜΑ» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια ψηκτρών» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, διότι το
αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.009 µε τίτλο «Προµήθεια εργαλείων και καταναλωτικών υλικών» κατά το ποσό των
6.500,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.020 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών χωροθέτησης κάδων απορριµµάτων» κατά
το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.021 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών στεγάστρου δεµατοποιητή» κατά το ποσό των
6.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7131.002 µε τίτλο «Προµήθεια πλυστικού µηχανήµατος δρόµων» κατά το ποσό των
17.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.010 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικού καροτσίου καθίσµατος» κατά το ποσό των
6.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

Το ανωτέρω ποσό των 194.811,19 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού
∆. Μειώσεις ΚΑΕ της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 15.714,37 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί
µέχρι τις 31-12-2020.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.005 µε τίτλο «Καταµέτρηση υδροµέτρων» κατά το ποσό των 74.400,00 ευρώ, διότι το
αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 3.620,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί
µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» κατά το ποσό των 1.241,74 ευρώ,
διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.»
κατά το ποσό των 5.370,34 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 5.200,00 ευρώ, διότι το
αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 6.240,00 ευρώ, διότι το
αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6613 µε τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
κατά το ποσό των 1.955,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.014 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆Ε Ελλοµένου,
Απολλωνίων, Καλάµου και Καστού» κατά το ποσό των 74.400,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να
διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.015 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ∆Ε Λευκάδας, Σφακιωτών
και Καρυάς» κατά το ποσό των 74.400,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-122020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.001 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό
των 72.330,92 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.015 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης και Αποχέτευσης» κατά το ποσό των
86.700,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.
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Το ανωτέρω ποσό των 421.572,37 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού
Συνολικό ποσό 616.383,56 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111)
ενίσχυση των παρακάτω Κ. Α. Εξόδων ως εξής:

για τη δηµιουργία και την

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6739.005 µε τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση προς ∆ΕΠΟΚΑΛ λόγω covid-19» κατά το
ποσό των 50.000,00 ευρώ, για την αντιµετώπιση έκτακτων δαπανών του Ν.Π.Ι.∆. που προκλήθηκαν λόγω της
πανδηµίας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 268.541,00 ευρώ, λόγω της αύξησης των αναγκών της
υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η λογιστική τακτοποίηση των
εκκαθαρίσεων των τελών καθαριότητας – φωτισµού, δηµοτικού φόρου και τελών ακίνητης περιουσίας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 530.245,00 ευρώ, λόγω της αύξησης των αναγκών της
υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης, Αποχέτευσης, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η λογιστική τακτοποίηση των
εκκαθαρίσεων των τελών καθαριότητας – φωτισµού, δηµοτικού φόρου και τελών ακίνητης περιουσίας.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6142.003 µε τίτλο «Εργαστηριακή ανάλυση λυµάτων για την ανίχνευση ιικού φορτίου
SARS-COV-2 (κορονοϊού)» µε το ποσό των 3.720,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργαστηριακές
αναλύσεις των λυµάτων στην είσοδο και στην έξοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Λευκάδας
για την ανίχνευση ιικού φορτίου SARS-COV-2 (κορονοϊού).

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7335.001 µε τίτλο «
Συντήρηση δικτύων και φρεατίων αποχέτευσης ∆.Ε. Λευκάδας»
µε το ποσό των 24.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες συντηρήσεων στα φρεάτια
αποχέτευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 µε τίτλο «Προµήθεια νερου από συνδεσµο ύδρευσης των ∆ήµων Λευκάδας και
Αιτ/νίας» µε το ποσό των 126.221,40 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθεί µέρος του λογαριασµού προς τον Σύνδεσµο
ύδρευσης ∆ήµων Λευκάδας και Αιτ/νίας.

Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων των υπηρεσιών (00 & 70) και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» κατά το ποσό των 24.500,00
ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

Το ανωτέρω ποσό των 24.500,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6222 µε τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποπληρωθούν µέχρι 31-12-2020 οι λογαριασµοί σταθερής τηλεφωνίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.002 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας (καθαριστριών σχολείων)» κατά το ποσό
των 4.500,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν τα είδη ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων σύµφωνα µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208 Β΄) Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.005 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος καθαριστριών σχολείων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208 Β΄) Παροχή µέσων ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής
ιατρικής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6495.002 µε τίτλο «Ενοικίαση και τοποθέτηση διαφόρων ειδών στολισµού» µε το ποσό των
13.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι στολισµοί των κοινόχρηστων χώρων σε εορτές και επετείους.
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει αµετάβλητο.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις
δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση της 8ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 549/2020.»
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Στη συνέχεια, ενηµέρωσε περαιτέρω η κα Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος του Τµήµατος Προϋπολογισµού
Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) ∆.Σ.
Παρών ψήφισαν εννέα (9) ∆,Σ. οι κ.κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς
Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος και
Λάζαρης Απόστολος.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Καταµετρήθηκαν δεκαεννέα (19) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 549/20 (Α∆Α: ΨΘ9ΕΩΛΙ-ΝΒΥ) ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 8
αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 204/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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