ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του Δήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 51/2018
Στην Λευκάδα και στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου, σήµερα στις 1 του µήνα Μαρτίου του έτους
2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 3160/23-2-18 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. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
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 Δήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού Δήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2018.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, πρότεινε την έγκριση της 1ης
αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του Δήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018, όπως διαµορφώθηκε
κατά την συζήτηση του θέµατος στην Ο.Ε., 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
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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.
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 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-122017.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθµ. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 τ.Β’/28-07-2017) ΚΥΑ υποχρεούται
ο Δήµος να προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, η οποία αποτελεί στην
ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά
αποτελέσµατα, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2017 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναµόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστούν:
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Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Οι Δήµοι επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι
(συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της
ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2018 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε
συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2016 ή 2017. Στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους
από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2016 και το έτος 2017 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ
υποχρεωτικά αναµορφώνεται µέχρι το ύψος ποσού του 2016.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Οι Δήµοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (KAE 32) τα πραγµατικά ποσά και, σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν
το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η
συνολική διαφορά των εγγεγραµµένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να
υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και
2017. Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου
ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.
Γ) το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, όπου θα πρέπει να εγγραφεί το
ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2017.
Δ) Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωµές υποχρεώσεων ΠΟΕ» θα πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων
υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν στις 31-12-2017.
Με βάσει τα παραπάνω
Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.
01
02
03
04
05
07
11
14
15
16
21
22

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2016
106.244,84

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

49.789,44
3.024.806,07

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2017

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
01/01/2018
100.300,00

180.627,46
54.637,46

30.000,00
3.803.026,80

3.773.733,66
390.226,72
92.143,38
886.750,31
180,00

165.614,43
433.547,61
363.800,70
948.695,41

53.050,00
533.640,00
500,00

600,00
2.820,00

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ

420.903,90
1.304.269,55
1.519.160,28

5.204,00
4.180,00
385.450,60
13.551,36

220.450,00
12.000,00
1.214.032,77

1.714.798,76
0,00
7.797.294,49

12.182,00
14.542,34
7.888.165,36

6.150.000,00

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2017 που περιέχονται στην οµάδα Ι και αποτυπώνονται
στον παραπάνω πίνακα ύψους 7.888.165,36 €, είναι µεγαλύτερο κατά 90.870,87 € από το σύνολο των
εισπραχθέντων της 31-12-2016, ύψους 7.797.294,49 €.
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Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της οµάδας Ι την 31-12-2017 έχει υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης, ο Δήµος
Λευκάδας µε βάση την αριθµ. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 τ.Β’/28-07-2017) ΚΥΑ, περί παροχής οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού των Δήµων οικονοµικού έτους 2018, δύναται να προβεί σε αναµόρφωση
για την οµάδα εσόδων Ι .
Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0111.000
0112
0129.000
0211
0311
0321
0322
0324
0331
0341
0342
0343.001
0343.002
0411
0412
0413
0414
0415
0417
0441
0451
0452
0461.001
0468
0521.000

0521.001
0521.002
0521.003
0521.004
0523
0527.001
0527.002
0527.003
0529.001
0712.001
0712.002
0715.001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)
Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5
ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν
1828/89)
Δικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το
δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Δικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
Δικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόµων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτίο
Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ. Δ.Ε. Ελλοµένου
Δικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου
Δικαίωµα ενταφιασµού
Δικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Τέλος ανακοµιδής
Δικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόµια
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 ΒΔ 24/920/10/1958)
Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης
πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.
1975/2001, άρθρο 9 Ν.1337/83, άρθρο 21 Ν.
2508/97)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος
(άρθρο 34 Ν 1337/83
Τροφεία δηµοτικών παιδικού Λευκάδας
Τροφεία δηµοτικών βρεφονηπιακού Λευκάδας
Τροφεία δηµοτικών παιδικού Βλυχού
Εισφορές προγραµµάτων, ΚΑΠΗ,TAEWODO
Μισθώµατα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών
Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων
Τέλος διαφήµισης από Διαφηµιστικές Πινακίδες

4

Αρχικός
Πρ/σµός
2018
70.000,00
300,00

1η
Αναµόρφωση
0,00
0,00

Τελικός
Πρ/σµός
2018
70.000,00
300,00

30.000,00
30.000,00
3.464.526,80

0,00
10.000,00
0,00

30.000,00
40.000,00
3.464.526,80

20.000,00

5.000,00

25.000,00

230.000,00
500,00
500,00
2.000,00
70.000,00
500,00
15.000,00
500,00
200,00
1.000,00
150,00
150,00
1.000,00
45.000,00
35.000,00

450.000,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00

680.000,00
0,00
500,00
2.000,00
185.000,00
500,00
20.000,00
500,00
200,00
1.000,00
150,00
150,00
1.000,00
130.000,00
120.000,00

25.000,00

65.000,00

90.000,00

50.000,00
7.614,43

25.000,00
3.385,57

75.000,00
11.000,00

50,00

0,00

50,00

10.000,00

45.000,00

55.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

10.000,00

15.000,00

25.000,00

10.000,00

190.000,00

200.000,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
640,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
640,00

0717.001
0718.001
0718.002
0718.005
1121
1411.001
1411.002
1511
1512
1513
1519.001
1519.002
1519.006
1613
1699.007
1699.008
1699.009
2111
2112
2113
2114
2115
2118
2119.001
2119.002
2119.003
2212.002

Έσοδα από µισθώµατα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας
Παράβολα Αδειών Καταστηµάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων
Έσοδα από κερµατοδέκτες στα Σύβοτα - Βασιλική
Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 ν. 2880/2001)
προϊόν δωρεών
δωρεές κοινωνικού παντοπωλείου
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών
(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ
170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)
Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων
(άρθρο 19 Ν 1080/80)
Πρόστιµα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π.
Πρόστιµα παρ.συνδέσεων-παρεµβάσεων
Ύδρευση-Αποχ.
Πρόστιµα για µη καθαρισµό οικοπέδου
Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις
Είσπραξη ποσών αναδόχων για έξοδα
δηµοσιεύσεων διακηρύξεων
Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής
τηλεφωνίας διακηρύξεων
Λοιπά έσοδα
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών
Λοιπά τακτικά Έσοδα-Κοιν. Χώροι κ.λπ.
ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2016
έσοδα µαρίνας 2016 13% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Έσοδα από Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
ΣΥΝΟΛΑ

450.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
500,00
204,00
5.000,00
100.000,00

200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00

650.000,00
15.000,00
10.000,00
7.000,00
500,00
204,00
5.000,00
150.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

300,00
5.000,00

0,00
0,00

300,00
5.000,00

150,00
6.000,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

150,00
6.000,00
5.000,00

500,00

0,00

500,00

500,00
388.532,77

0,00
0,00

500,00
388.532,77

490.000,00
500,00
60.000,00

0,00
0,00
30.000,00

490.000,00
500,00
90.000,00

20.000,00
50.000,00

0,00
0,00

20.000,00
50.000,00

5.000,00
100.000,00
100.000,00
12.182,00
6.150.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.470.385,57

5.000,00
100.000,00
100.000,00
12.182,00
7.620.385,57

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα αποτυπώνεται πλέον το πραγµατικό ύψος των
εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α.Ε. 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του
οικονοµικού έτους 2016 και θα συντελείται ανάλογη διαµόρφωση του «85» ο οποίος επαναϋπολογίζεται
σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
Ο Κ.Α.Ε. 85 του 2017 θα αναµορφωθεί αναλογικά µε τα εισπραχθέντα έσοδα την 31-12-2016 του Κ.Α.
Εσόδων 32 που ανήλθαν στο ύψος των 1.287.860,87 €
Εισπράξεις 2017
Κ.Α.Ε. 32

1.287.860,87

Ο Κ.Α. Εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», διαµορφώνεται
βάσει των βεβαιώσεων την 31-12-2017
Κωδικός
προϋπολογισµού
32-Εσόδων

Προϋπολογισµός
1-1-2018

Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32, 1-1-2018 βάσει
των βεβαιωθέντων (εισπρακτέα
υπόλοιπα)
την 31-12-2017
1.287.860,87

7.499.853,60
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Με βάση τα παραπάνω, το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-85 και 25-85 πρέπει να ανέλθει σε 6.211.992,73 €
Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32
1-1-2018
Εισπράξεις 2017
Κ.Α.Ε. 32
Κ.Α.Ε. 00-8511.001
25-8511 του 2018

7.499.853,60
1.287.860,87
6.211.992,73

Συγκεκριµένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναµόρφωση:
Κ.Α.
Εσόδων
2017
3212
3213
3214
3216
3218

3219.001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Τέλη και
δικαιώµατα
ύδρευσης
Τέλη και
δικαιώµατα
άρδευσης
Τέλη και
δικαιώµατα
αποχέτευσης
Δυνητικά
ανταποδοτικά τέλη
και εισφορές
Τακτικά έσοδα επί
των ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευµατιών
Κοινόχρηστοι
Χώροι

Αρχικός
Πρ/σµός
2018
2.969.278,37

1η
Αναµόρφωση
887.764,25

Τελικός
Πρ/σµός
2018
3.857.042,62

40.147,27

-1.683,67

38.463,60

656.214,66

153.264,68

809.479,34

6.517,16

-207,30

6.309,86

769.032,09

2.886,04

771.918,13

139.392,16

-2.133,62

137.258,54

3219.002

Λοιπά εισπρακτέα

124.260,16

-827,69

123.432,47

3219.003

Εισφορά λόγω
ένταξης-επέκτασης
πολεοδοµικών
σχεδίων.
Μισθώµατα από
χρήση αιγιαλούακτών
Έσοδα από
δικαιώµατα Βοσκής

292.168,25

60.325,15

352.493,40

53.335,77

-397,70

52.938,07

5.848,63

-318,83

5.529,80

3219.006

Μισθώµατα
Αστικών ΑκινήτωνΚαλλιεργήσιµης Γής

33.743,98

17.777,43

51.521,41

3219.007

Έσοδα από ΦΠΑ
13% ύδρευσης

154.321,31

-11.937,42

142.383,89

3219.008

Έσοδα φπα 23%
αποχέτευσης

59.980,11

-4.266,47

55.713,64

3219.009

Έσοδα Μαρίνας
Λευκάδας

0,00

0,00

0,00

3219.010

Πρόστιµα από
παράνοµη
αµµοληψία

1.628,75

0,00

1.628,75

3219.004
3219.005
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Παρατηρήσεις
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018

3219.012

Έσοδα από τροφεία

3219.013

Τέλος διαµονής
παρεπιδηµούντων
Έκτακτα γενικά
έσοδα

3221

4.420,45

42.387,49

46.807,94

0,00

4.211,42

4.211,42

1.020.814,39

21.906,33

1.042.720,72

6.331.103,51

1.168.750,09

7.499.853,60

Αρχικός
Πρ/σµός
2018

1η
Αναµόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισµός

Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018

Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2018

Σύνολο

Κ.Α.
Εξόδων
2018
008511.001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Προβλέψεις µη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων

3.296.607,08

-889.146,34

2.407.460,74

25-8511

Προβλέψεις µη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων

1.759.253,32

2.045.278,67

3.804.531,99

Σύνολο

5.055.860,40

1.156.132,33

6.211.992,73

Παρατηρήσεις

Σύµφωνα µε τις
εισπράξεις
σε Κ.Α.Ε.
31-12-2017

Η διαφορά του Κ.Α.Ε. 32 (7.499.853,60 €) µείον το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-8511.001 και 25-8511
(6.211.992,73 €) ήτοι 1.287.860,87 ευρώ είναι το ποσό που µπορεί να εισπράξει ο Δήµος εντός της χρήσης
του 2018.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το
ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2017.

Κ.Α.Ε.

5111

5112

5113

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
τακτικά έσοδα για
πιστώσεις
προοριζόµενες για
επενδυτικές δαπάνες
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων
δαπανών

Αρχικό
Ποσό

Ποσό
Μεταβολής

400.000,00

-316.138,09

1.000.000,00

-870.319,28

1.000.000,00

-57.390,64
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Τελικό
Ποσό

83.861,91

129.680,72

942.609,36

Παρατηρήσεις
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
µας εσόδων, σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
µας εσόδων, σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
µας εσόδων, σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017

5119

5121.000

5121.001

5122

Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήµου
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός
ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόµενες για
επενδυτικές δαπάνες

5124

Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων
δαπανών
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
(ΕΣΠΑ και Εθνικό
ΠΔΕ)

5129

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

5123

Σύνολο

600.000,00

448.863,57

1.048.863,57

500.000,00

462.247,78

962.247,78

0,00

173.042,32

173.042,32

1.000.000,00

618.447,49

1.618.447,49

1.300.000,00

-475.907,79

824.092,21

0,00

80.262,88

80.262,88

700.000,00

-259.104,79

440.895,21

6.500.000,00

-195.996,55

6.304.003,45

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
µας εσόδων, σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2017
Ανακατανοµή των αδιάθετων
υπολοίπων και την ένταξή
τους σε Κ.Α. Εσόδων για την
αποπληρωµή µέρους των
οφειλόµενων τιµολογίων των
υπηρεσιών της Καθαριότητας
και του Ηλεκτροφωτισµού,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2017
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων (εκτός
ΠΔΕ) σύµφωνα, µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2017
Αύξηση έπειτα από την
ανάλυση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των εσόδων
από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, σύµφωνα
µε το πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2017
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2017

Δ. Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α.Ε. 81 όπου θα εγγραφούν τα πραγµατικά ποσά που προέκυψαν κατά τη λήξη
του έτους 2017:
Κ.Α.Ε.
00-8117.009
10-8117.009
15-8115
20-8117.009
25-8117.001
25-8117.009
30-8117.009

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικό Ποσό

Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Διάφορα έξοδα
Οφειλές ΠΟΕ
Σύνδεσµος Ύδρευσης
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ

45.000,00
30.000,00
25.000,00
80.000,00
520.000,00
50.099,97
70.000,00
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Ποσό
Μεταβολής
-3.246,65
-22.091,29
13.533,65
123.376,32
-520.000,00
3.427,94
119.823,87

Τελικό Ποσό
41.753,35
7.908,71
38.533,65
203.376,32
0,00
53.527,91
189.823,87

35-8117.009
45-8117.009
50-8117.009
60-8117.001
62-8117.001
70-8117.001
70-8117.009
Σύνολο

Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Σύνδεσµος Ύδρευσης
Οφειλές ΠΟΕ

20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
880.099,97

-14.579,59
10.940,00
340,12
1.574,91
681.196,00
628.344,80
-817,13
1.021.822,95

5.420,41
10.940,00
340,12
1.574,91
681.196,00
628.344,80
39.182,87
1.901.922,92

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ του ΠΔΕ και του ΕΣΠΑ
Λαµβάνοντας υπόψη:
Α) την υπ’ αρ. πρωτ. 12001/31-01-2018 µε ΑΔΑ: Ω81Τ465ΧΙ8-5ΔΘ, απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης που αφορά την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δηµοτικού οδικού δικτύου
Δήµου Λευκάδας» µε κωδικό MIS 2018ΕΠ52200000 στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018,
στη ΣΑΕΠ-522 συνολικής δαπάνης 800.000,00 ευρώ το οποίο αναλύεται σε τέσσερα υποέργα µε τίτλους α)
Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας, β) Αποκαταστάσεις δηµοτικών
οδών Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Ε. Ελλοµενου, γ) Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Σφακιωτών και Δ.Ε. Καρυάς και δ) Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε.Καλάµου και
Β) την υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 1205/08-02-2018 µε ΑΔΑ: 6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0, απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Ανάπτυξης, που αφορά την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Δηµιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων, εγκατάσταση δεµατοποιητή, κατασκευή µονάδας προεπεξεργασίας απορριµµάτων &
κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5009844 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2004-2020», συνολικής δαπάνης
9.665.793,60 ευρώ,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2018 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και
Εξόδων.
Α) Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για
Επενδύσεων:
-

Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων

Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.022 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση για την επισκευή και τη
συντήρηση του δηµοτικού οδικού δικτύου Δήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 800.000,00 €

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

Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.013 µε τίτλο «Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγ.
Μηνά πόλης Λευκάδας» µε το ποσό των 200.000,00 ευρώ, προκειµένου να βελτιωθεί το υπάρχον
οδικό δίκτυο σε µια σηµαντική περιοχή της πόλης.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.014 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε.Απολλωνίων
και Δ.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 310.000,00 ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν οι δηµοτικοί
δρόµοι στις Τοπικές Κοινότητες των Δηµοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων και Ελλοµένου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.015 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας,
Δ.Ε. Σφακιωτών και Δ.Ε. Καρυάς» µε το ποσό των 240.000,00 ευρώ, προκειµένου να
ασφαλτοστρωθούν οι δηµοτικές οδοί στις Δηµοτικές Ενότητες Λευκάδας, Σφακιωτών και Καρυάς.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.016 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Καλάµου» µε
το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να βελτιωθεί και να αποκατασταθεί το υπάρχον οδικό
δίκτυο.

Β) Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων:
-

Δηµιουργείται νέος
Κ.Α. Εσόδων 1323.002 µε τίτλο «Προµήθεια καινούργιου συστήµατος
δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων του Δήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 679.706,00 €
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.035 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία χώρου
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων, εγκατάστασης δεµατοποιητή, κατασκευή µονάδας
προεπεξεργασίας απορριµµάτων & κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήµου Λευκάδας»
µε το ποσό των 9.665.793,60 (νέα εγγραφή ποσού: 3.170.363,63 + υπόλοιπο από τον
προϋπολογισµό 2018 ποσού: 6.495.429,97€)
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-Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την αυξοµείωση και τη δηµιουργία των νέων
ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.002 µε τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήµου Λευκάδας» κατά το
ποσό των 679.194,63 ευρώ για την αγορά του καινούργιου συστήµατος δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.007 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων Δήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 683.364,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί
ολόκληρο το ποσό για το έτος 2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.009 µε τίτλο «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήµου Λευκάδας» κατά το ποσό
των 2.658.007,43 ευρώ, επειδή θα υπάρξουν έργα για την κατασκευή του ΜΟΠΑΚ.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.010 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών
αποβλήτων» κατά το ποσό των 518,32 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό για το έτος
2018.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.011 µε τίτλο «Προµήθεια αυτοκινούµενου εξοπλισµού της ΜΟΠΑΚ
Δήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.906,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό για
το έτος 2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7341.013 µε τίτλο «Μεταφορά – εναποθέτηση απορριµµάτων και
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» κατά το ποσό των 51.525,89 ευρώ, επειδή θα υπάρξουν
πρόσθετες εργασίες µεταφοράς – εναπόθεσης απορριµµάτων και έργα διαµόρφωσης του
περιβάλλοντος χώρου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7341.014 µε τίτλο «Προµήθεια λειοτεµαχιστή» κατά το ποσό των
434.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αγορά του µηχανήµατος.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.001 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας – Μελέτη
έργων χηµικής µηχανικής και χηµικών εγκαταστάσεων» κατά το ποσό των 5.535,00 ευρώ,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µελέτη.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.002 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας – Μελέτη
Η/Μ έργων» κατά το ποσό των 5.535,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µελέτη.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.003 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας – Μελέτη
έργων ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της µονάδας» κατά το ποσό των
6.027,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µελέτη.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.004 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας – Στατικές
µελέτες» κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι µελέτες.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.005 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Τοπογραφικές µελέτες» κατά το ποσό των 6.027,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι
µελέτες.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-7412.006 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Αρχιτεκτονική µελέτη» κατά το ποσό των 7.380,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µελέτη.

ΣΤ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.039 µε τίτλο «Επισκευές Δηµοτικού Σχολείου Ευγήρου, δηµοτικό κτίριο
Εξάνθειας, πρώην Δηµαρχείο Σφακιωτών και παλιό Δηµοτικό Σχολείο Τσουκαλάδων», κατά το ποσό
των 70.000,00 ευρώ, επειδή οι επισκευές αυτές έχουν ενταχθεί σε οµαδοποιηµένα νέα έργα στις
Δηµοτικές Ενότητες.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7332.002 µε τίτλο «Ανάπλαση χώρου περιοχής Λαγγάδας Πηγαδησάνων», κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, διότι το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα
από ενοποιήσεις, σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7332.004 µε τίτλο «Διαµόρφωση πλατείας Αγ. Φραγκίσκου στην Τ.Κ. Αγ.
Πέτρου», κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από
ενοποιήσεις, σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.094 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Καρυάς», κατά το ποσό
των 20.000,00 ευρώ, διότι το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
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Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.072 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις οδών Δ.Κ. Κατούνας Δήµου
Λευκάδας», κατά το ποσό των 12.020,00 ευρώ, διότι το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από
ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Το ανωτέρω ποσό των 122.020,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.046 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών»
κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ για να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές των κτιρίων και να
είναι ασφαλή η χρήση τους.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.047 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας»
κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ για να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές των κτιρίων και να
είναι ασφαλή η χρήση τους.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.120 µε τίτλο «Αναπλάσεις – διαµορφώσεις κοινόχρηστων
χώρων Δήµου Λευκάδας», κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις
για την αισθητική αναβάθµιση των περιοχών.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.104 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων Δ.Ε. Καρυάς και Δ.Ε. Σφακιωτών», κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να
τσιµεντοστρωθούν και να βελτιωθούν δρόµοι των παραπάνω Δηµοτικών Ενοτήτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.105 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων Δ.Ε. Λευκάδας», κατά το ποσό των 12.020,00 ευρώ, προκειµένου να τσιµεντοστρωθούν και
να βελτιωθούν δρόµοι της Δ.Ε. Λευκάδας.

Ζ. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.032 µε τίτλο «Συντήρηση εκθεµάτων στο Μουσείο Σικελιανού», κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί όλο το ποσό κατά το τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 13.140,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
αριθµ. 2458/13-01-2018 (ΑΔΑ: 6838ΩΛΙ-Ν0Ι) Απόφαση Δηµάρχου µετακινείται ο υπάλληλος
Κατωπόδης Γεώργιος του Παναγιώτη από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήµου και κατά συνέπεια θα πρέπει να µεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις από τον
εν λόγω Κ.Α.Ε.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» κατά το ποσό των 3.105,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την αριθµ. 2458/13-01-2018 (ΑΔΑ: 6838ΩΛΙ-Ν0Ι) Απόφαση Δηµάρχου
µετακινείται ο υπάλληλος Κατωπόδης Γεώργιος του Παναγιώτη από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου και κατά συνέπεια θα πρέπει να µεταφερθούν οι αναγκαίες
πιστώσεις από τον εν λόγω Κ.Α.Ε. προκειµένου να αποδοθούν οι εισφορές στο ΙΚΑ.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 11.700,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα α)
µε το αριθµ. 1339/21-12-2017 ΦΕΚ (τεύχος Γ΄) µετατάχθηκε η υπάλληλος Κατωπόδη Σπυριδούλα
από το Δήµο Λευκάδας στο Δήµο Κορυδαλλού και β) µε το αριθµ. 197/12-02-2018 έγγραφο του
Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισµού αιτείται τη µεταφορά του ποσού
µισθοδοσίας σε Κ.Α.Εξόδου µισθοδοσίας µε σύµβαση ΙΔΟΧ, προκειµένου να γίνει σύντοµα η
πρόσληψη προσωπικού και να καλυφθεί το κενό που έχει προκύψει από την αποχώρηση της
βρεφονηπιοκόµου στον Παιδικό Σταθµό Καρυάς.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 72.972,50 ευρώ, επειδή
το ανωτέρω ποσό εκτιµάται ότι θα είναι λιγότερο από αυτό το ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7131.005 µε τίτλο «Προµήθεια τροχού διάνοιξης αυλάκων» κατά το ποσό
των 2.600,40 ευρώ, επειδή υπήρξε έκπτωση του προµηθευτή.
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Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.064 µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων σχεδίου πόλης
Λευκάδας» κατά το ποσό των 20.418,00 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί η εργασία και έχει πληρωθεί
η δαπάνη.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.073 µε τίτλο «Διάνοιξη – ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως
Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.744,00 ευρώ, επειδή το έργο έχει ενσωµατωθεί σε άλλο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.075 µε τίτλο «Οδοστρωσία παραλιακής οδού Πόντης - Βασιλικής»
κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί η εργασία και έχει πληρωθεί η δαπάνη.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.079 µε τίτλο «Ολοκλήρωση τοιχίου δρόµου Καλάµου - Επισκοπής»
κατά το ποσό των 12.200,00 ευρώ, επειδή η συγκεκριµένη δαπάνη δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί
και το ποσό θα διατεθεί σε άλλη δαπάνη για να καλύψει επείγουσες ανάγκες του Δήµου.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.082 µε τίτλο «Διάνοιξη και διαµόρφωση δηµοτικών οδών σχεδίου
πόλης Νυδριού – Μεγ. Αυλακίου» κατά το ποσό των 27.000,00 ευρώ, επειδή µειώθηκε η δαπάνη
λόγω έκπτωσης κατά τη διαδικασία της ανάθεσης.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.084 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των
30.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.085 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των
77.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.086 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας»
κατά το ποσό των 31.400,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από
ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.087 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στην πόλη της Λευκάδας
(Ροντογιαννέϊκα – νέα πλατεία)» κατά το ποσό των 5.800,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει
ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.088 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση Παλιόρογκα
Νικιάνας Τ.Κ. Αλεξάνδρου» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει
ενταχθεί, ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.093 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό
των 32.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.095 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 24.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο
έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.096 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 35.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7326.113 µε τίτλο «Διευθέτηση οµβρίων περιοχής Λαζαράτων –
Σπανοχωρίου» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρη η δαπάνη
ύστερα από έκπτωση κατά τη διαδικασία της ανάθεσης.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7326.118 µε τίτλο «Ανάπλαση πλατείας της οδού Ζαµπελίου» κατά το
ποσό των 30.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο
έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.036 µε τίτλο «Επισκευή τουαλετών στο Δηµοτικό Σχολείο Βασιλικής»
κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από
ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.039 µε τίτλο «Επισκευές Δηµοτικού Σχολείου Ευγήρου, δηµοτικό
κτίριο Εξάνθειας, πρώην Δηµαρχείο Σφακιωτών και παλιό Δηµοτικό Σχολείο Τσουκαλάδων» κατά το
ποσό των 20.000,00 ευρώ, ( το υπόλοιπο ποσό του έργου 70.000,00 € ήταν ΣΑΤΑ), επειδή το
συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
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Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.057 µε τίτλο «Ανακατασκευή αργολιθοδοµής και αποκατάσταση
παραλιακού δρόµου λιµανιού Δ.Ε. Καστού» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο
έργο έχει ενταχθεί ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.080 µε τίτλο «Επισκευή αργολιθοδοµών Δ.Ε. Ελλοµένου» κατά το
ποσό των 14.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ολοκληρωθεί και η δαπάνη έχει
πληρωθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.084 µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισµού ταφρών απορροής
οµβρίων περιοχών Βαρδανίων, Περιβολίων, Αγ. Μαρίνας και Αγ. Ιωάννη» κατά το ποσό των
η
10.458,52 ευρώ, επειδή πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές του έργου µέχρι την 31 -12-2017.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.085 µε τίτλο «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα Καραβέλα περιοχής
Βάρδα» κατά το ποσό των 17.200,63 ευρώ, επειδή πραγµατοποιήθηκαν πληρωµές του έργου µέχρι
η
την 31 -12-2017.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.087 µε τίτλο «Βελτίωση συντήρησης δηµοτικής οδού προς γυµνάσιο
Τ.Κ. Καρυάς» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί ύστερα
από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7336.012 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας» κατά το ποσό των
15.000,00 ευρώ, επειδή υπήρξε έκπτωση στη διαδικασία ανάθεσης του έργου.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7336.041 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής χώρου κρήνης Απόλπαινας και
ηλεκτροφωτισµός» κατά το ποσό των 6.400,00 ευρώ, επειδή το συγκεκριµένο έργο δεν πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί και το ποσό θα διατεθεί σε άλλο έργο για να καλύψει άλλες ανάγκες του Δήµου.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.063 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης διευθέτησης υδατορεµάτων
Περιγιαλίου» κατά το ποσό των 7.223,00 ευρώ, επειδή έχει πληρωθεί µέρος της µελέτης.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.065 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης για τη µετατροπή του Δηµοτικού
Σχολείου Καρυάς σε Ιστορικό Αρχείο» κατά το ποσό των 10.760,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτείται
ολόκληρο το ποσό για τη µελέτη και το ποσό που αφαιρείται µέσω άλλου Κ.Α.Ε. θα διαταθεί για τη
δηµιουργία χώρου για το Ισταρικό Αρχείο.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7425.033 µε τίτλο «Παραγωγή ψηφιακού µοντέλου εδάφους στους
οικισµούς Λευκάδας Αγ. Νικήτα» κατά το ποσό των 38.000,00 ευρώ, επειδή η συγκεκριµένη δαπάνη
δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί και το ποσό θα διατεθεί σε άλλη δαπάνη για να καλύψει
επείγουσες ανάγκες του Δήµου.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 45-7326.007 µε τίτλο «Διαµόρφωση και περίφραξη χώρου νέου κοιµητηρίου
Τ.Κ. Αθανίου» κατά το ποσό των 7.440,00 ευρώ, επειδή έχει πληρωθεί µέρος της δαπάνης µέχρι την
η
31 -12-2017.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6671.001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ιχθυοτροφείων» κατά
το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί το σύνολο της προµήθειας
κατά το τρέχον έτος.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7425.020 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 Δ.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ, επειδή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό έχει πληρωθεί.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7425.021 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 Δ.Ε. Λευκάδας» κατά
το ποσό των 22.000,00 ευρώ, επειδή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό έχει πληρωθεί.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7425.023 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 Δ.Ε. Ελλοµένου»
κατά το ποσό των 14.000,00 ευρώ, επειδή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό έχει πληρωθεί.
Διαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7425.025 µε τίτλο «Κοπή ξηρών δένδρων για πυροπροστασία» κατά το
ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και το ποσό έχει πληρωθεί.
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Το ανωτέρω ποσό των 731.762,05 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 210.000,00 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν οι
ενάγοντες από δικαστικές αποφάσεις.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.014 µε τίτλο «Λειτουργία ΚΕΠ» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
προκειµένου να εξοφληθούν οι δαπάνες του ενοικίου, του ρεύµατος και του τηλεφώνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου» κατά το ποσό των
7.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την
οικονοµική ενίσχυση των συµπολιτών µας που έχουν ανάγκη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.022 µε τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών» κατά το ποσό
των 800,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί το συνολικό ποσό που απαιτείται.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.030 µε τίτλο «Προµήθεια ενθυµηµάτων για το Μουσείο
Σικελιανού», µε ποσό 1.000,00 ευρώ, για τον εµπλουτισµό του Μουσείου.
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.039 µε τίτλο «Αγορά βιβλίων για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να ενισχυθούν τα εκθέµατα του µουσείου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.040 µε τίτλο «Παροχή συµβούλου υπηρεσίας για το νέο
κανονισµό της Ε.Ε. General Data Protection Regulation» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ,
προκειµένου η υπηρεσία να συµµορφωθεί µε τον Κανονισµό της Ε.Ε. µεριµνώντας για τη διασφάλιση
της ασφάλειας των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών και των υπαλλήλων που διαχειρίζεται.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.041 µε τίτλο «Λειτουργία Δηµοτικού Κτηνιατρείου (φροντίδα
αδέσποτων ζώων, ενηµερωτικές δράσεις κ.α.)» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να
υποστηριχτούν δράσεις και ενέργειες για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.042 µε τίτλο «Προµήθεια αντικειµένων πωλητηρίου µουσείου
Σικελιανού», κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να προµηθευτεί το µουσείο διάφορα είδη
που θα έχουν ως προορισµό την πώλησή τους.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.043 µε τίτλο «Δηµιουργία λογοτύπου για το µουσείο
Σικελιανός», κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να για την αναγνωρισιµότητα και την
καταχώρηση στις ψηφιακές εφαρµογές.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.044 µε τίτλο «Δηµιουργία ιστοσελίδας για το µουσείο Σικελιανού
και αγορά λογισµικού» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, για την προβολή του µουσείου και την
ενηµέρωση των πολιτών µέσω του διαδικτύου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.045 µε τίτλο «Συντήρηση – επισκευή – προµήθεια ηλεκτρονικού
και µηχανολογικού εξοπλισµού για το µουσείο Σικελιανού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των µηχανηµάτων και η συνεχής παρακολούθησή
τους σε περίπτωση αναβάθµισης ή βλάβης.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.046 µε τίτλο «Παρακολούθηση – συντήρηση συναγερµού στο
µουσείο Άγγελος Σικελιανός» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του
µουσείου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.047 µε τίτλο «Ασφάλιση εκθεµάτων του µουσείου Σικελιανού»
κατά το ποσό των 700,00 ευρώ, προκειµένου να ασφαλιστούν τα εκθέµατα του µουσείου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.048 µε τίτλο «Ασφάλιση κτιρίου µουσείου Σικελιανού» κατά το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να ασφαλιστεί το κτίριο του µουσείου από µελλοντικές ζηµιές.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.049 µε τίτλο «Εκτύπωση φαλλαδίων, καρτών, ενηµερωτικού
υλικού µουσείου Σικελιανού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, για τη διαφήµιση και την προβολή του
µουσείου Σικελιανού.
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Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.050 µε τίτλο «Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου Δήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, για να καλυφθεί η ανάγκη ενηµέρωσης των δηµοτών
από τη Δηµοτική Αρχή.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6736 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες επιχορήγησης των
πολιτιστικών συλλόγων και των σωµατείων για το έτος 2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Α Εξόδων 00-6739.002 µε τίτλο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοσωµατικής Υγείας ¨ΔΙΑΥΛΟΣ¨» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν
οικονοµικές υποχρεώσεις για το Κέντρο ¨ΔΙΑΥΛΟΣ¨.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6681.001 µε τίτλο «Προµήθεια εµβολίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
προκειµένου να καταβληθούν υποχρεώσεις που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την αρχική
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 10-6681.002 µε τίτλο «Προµήθεια απινιδωτή» κατά το ποσό των
1.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη για την αντιµετώπιση τυχόν καρδιακών
περιστατικών του προσωπικού του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 21.300,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πρόσληψη βρεφονηπιοκόµου κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ στον Παιδικό Σταθµό Καρυάς
και η πρόσληψη ενός ΠΕ Μουσειολόγου για το µουσείο Άγγελος Σικελιανός.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ – Ο.Ε.Κ.» κατά το ποσό των
1.380,00 ευρώ, για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες δεν ήταν γνωστές κατά την
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6051.007 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών
υπάλληλων υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 4.500,00 ευρώ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών,
οι οποίες δεν ήταν γνωστές κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.356,00
ευρώ, για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων της ΠΕ Μουσειολόγου και ΤΕ ή
ΔΕ Βρεφονηπιοκόµου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6117.001 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για το Ρ/Σ Καρυάς» κατά
το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την κάλυψη αναγκών του Ραδιοφωνικού Σταθµού, οι οποίες δεν
ήταν γνωστές κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6274.004 µε τίτλο «Δαπάνη καθαρισµού για το κηποθέατρο ¨Άγγελος
Σικελιανός¨» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, για την επιµέλεια και τον καθαρισµό του χώρου του
κηποθέατρου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.001 µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο
ΚΑΠΗ» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων που ενισχύουν
και υποστηρίζουν τους ηλικιωµένους στο ΚΑΠΗ.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.002 µε τίτλο «Έξοδα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο
ΚΑΠΗ» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων που ενισχύουν και
υποστηρίζουν τους ηλικιωµένους στο ΚΑΠΗ.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες του Δήµου σε εξοπλισµό.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 23.588,12 ευρώ, γιατί
εκτιµάται ότι θα είναι παραπάνω.
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Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών και ειδικά τακτικά επιδόµατα» κατά το ποσό των 13.140,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
αριθµ. 2458/13-01-2018 (ΑΔΑ: 6838ΩΛΙ-Ν0Ι) Απόφαση Δηµάρχου µετακινείται ο υπάλληλος
Κατωπόδης Γεώργιος του Παναγιώτη από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών στη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήµου και κατά συνέπεια θα πρέπει να µεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις από τον
εν λόγω Κ.Α.Ε.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6051.007 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των
3.105,00 ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές σε νέο κωδικό της Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου για τον υπάλληλο Κατωπόδη Γεώργιο του Παναγιώτη.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6261.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
Δήµου» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου τα κτίρια να επισκευαστούν και να
συντηρηθούν ώστε να καταστούν λειτουργικά προς χρήση.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων
έργων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να επισκευαστούν τα οχήµατα του Δήµου για
την ασφάλεια των υπαλλήλων και των πολιτών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6324 µε τίτλο «Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ΚΤΕΟ» κατά το ποσό των
1.500,00 ευρώ, που εκ παραδροµής δεν εγγράφτηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους
2018, για τον έλεγχο των οχηµάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
2.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης των φθαρµένων
ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα µηχανήµατα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων – µηχανηµάτων» κατά
το ποσό των 6.200,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι φθορές των ελαστικών στα οχήµατα
και τα µηχανήµατα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.089 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης οδών Καλάµου» κατά το ποσό των
5.200,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.100 µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση αργολιθοδοµής στην Τ.Κ.
Αθανίου» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.101 µε τίτλο «Εργασίες πλακόστρωσης τµήµατος παραλιακής
οδού Βασιλικής – Πόντη» κατά το ποσό των 18.000,00 ευρώ, για την αισθητική και λειτουργική
αναβάθµιση της παραλιακής οδούς προς όφελος των πολιτών.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.102 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων ΔΕ Απολλωνίων», κατά το ποσό των 39.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και
οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.103 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων ΔΕ Ελλοµένου», κατά το ποσό των 59.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και
οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.104 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων ΔΕ Καρυάς και ΔΕ Σφακιωτών», κατά το ποσό των 37.000,00 ευρώ (20.000,00 € από το έργο
είναι χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ), για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.105 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις – βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων ΔΕ Λευκάδας», κατά το ποσό των 154.800,00 ευρώ (12.020,00 € από το έργο είναι
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ), για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.106 µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 79.144,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
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Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.107 µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλοµένου» κατά το
ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.120 µε τίτλο «Αναπλάσεις – διαµορφώσεις κοινόχρηστων
χώρων Δήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ (20.000,00 € από το έργο είναι
χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ), προκειµένου να αναβαθµιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι προς όφελος των
πολιτών.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.044 µε τίτλο «Διαµόρφωση χώρου και προµήθεια υλικών για τη
µετατροπή αιθουσών του Δηµοτικού Σχολείου σε Ιστορικό Αρχείο» κατά το ποσό των 11.000,00 ευρώ,
προκειµένου να στεγαστεί το Ιστορικό Αρχείο στη Δ.Ε. Καρυά.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.045 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απολλωνίων»
µε το ποσό των 39.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν φθορές που έχουν προκληθεί στα
δηµοτικά κτίρια.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.047 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας» µε
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, (20.000,00 € από το έργο είναι χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ), προκειµένου να
αποκατασταθούν φθορές που έχουν προκληθεί στα δηµοτικά κτίρια.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7332.003 µε τίτλο «Επισκευή – αποκατάσταση παιδικών χαρών (Λυγιά,
Βασιλική, Αγ. Πέτρος)» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αναβαθµιστούν οι χώροι των
παιδικών χαρών και να γίνουν πιο ασφαλείς για τα παιδιά.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.086 µε τίτλο «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχή Φύσσες» µε
το ποσό των 1.999,29 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν κατεπειγόντως αντιπληµµυρικά έργα για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που
έπληξαν το Δήµο Λευκάδας στις 16,17, και 18/11/2017.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.088 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη Δ.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό
των 22.800,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.090 µε τίτλο «Εργασίες διάστρωσης υλικών οδοστρωσίας Δ.Ε.
Απολλωνίων» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.091 µε τίτλο «Διαµορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Καλάµου –
Καστού» µε το ποσό των 42.000,00 ευρώ, για την βελτίωση της καθηµερινότητας των κατοίκων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.092 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες δηµοτικής οδού από
θέση Βάλη έως Πόρος στη Δ.Ε. Καστού» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση
πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.093 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη Δ.Ε. Καρυάς και τη
Δ.Ε. Σφακιωτών» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.094 µε τίτλο «Καθαρισµοί – αποκαταστάσεις δρόµων Δ.Ε.
Απολλωνίων» µε 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. Εξόδων 30-7333.095 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµου Νικολή – Σύβρος Δ.Ε.
Απολλωνίων» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να βελτιωθεί η κυκλοφορία.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.096 µε τίτλο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου
η
η
Αγ. Νικήτα λόγω της θεοµηνίας την 17 και 18 Ιανουαρίου 2018» µε το ποσό των 24.800,00 ευρώ,
προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν από
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τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που έπληξαν την περιοχή την 17 και 18 Ιανουαρίου
2018.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.097 µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες βραχοπροστασίας
η
η
παραλιακού δρόµου Αγ. Νικήτα λόγω της θεοµηνίας την 17 και 18 Ιανουαρίου 2018» µε το ποσό των
24.800,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
η
προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που έπληξαν την περιοχή την 17 και
η
18 Ιανουαρίου 2018.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.098 µε τίτλο «Αποκατάσταση πηγαδιών και διαµόρφωση
πλατείας Τ.Κ. Καλαµιτσίου» µε το ποσό 30.000,00 ευρώ, προκειµένου να αναδειχτούν τα πηγάδια και
η πλατεία.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.099 µε τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να
παραµείνουν καθαρά τα οδικά δίκτυα και οι κοινόχρηστοι χώροι.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.045 µε τίτλο «Βελτιώσεις γηπέδων Λευκάδας» µε το ποσό των
30.000,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις των γηπέδων για τις απαραίτητες
αδειοδοτήσεις.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.046 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής αργολιθοδοµής στην Τ.Κ.
Χαραδιάτικων» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθεί η κατεστραµµένη
αργολιθοδοµή.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.047 µε τίτλο «Επισκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Νικολή» µε το ποσό
των 7.200,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος από την πτώση µέρους του τοιχίου.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.048 µε τίτλο «Συµπληρωµατικές εργασίες στους βοηθητικούς
χώρους γηπέδου Σφακιωτών» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
αποκατάσταση των βοηθητικών χώρων του γηπέδου Σφακιωτών.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.033 µε τίτλο «Μελέτη κτηµατολογικών εκτάσεων στην Τ.Τ.
Αθανίου» µε το ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να καταγραφή η δηµοτική περιουσία και να
διασφαλιστούν τα δικαιώµατα του Δήµου, λόγω καταπατήσεων από τους δηµότες.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 18.720,00 ευρώ, προκειµένου η
υπηρεσία Πρασίνου να προβεί σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού δίµηνης διάρκειας κατά τους
θερινούς µήνες.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού» µε το
ποσό των 4.692,00 ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του
προαναφερόµενου έκτακτου προσωπικού δίµηνης διάρκειας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6692 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα» µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ, για τη συντήρηση και την ευπρέπεια των κοινόχρηστων
χώρων των νησίδων του πρασίνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά στα αυτοκίνητα του Δήµου, της Υπηρεσίας
Πρασίνου.
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Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 35-7132.002 µε τίτλο «Προµήθεια αγροτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες
της υπηρεσίας πρασίνου» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, για τη διευκόλυνση των µεταφορών
διαφόρων υλικών της υπηρεσίας πρασίνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 40-7424 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία» µε το ποσό
των 36.824,06 ευρώ, προκειµένου να αποζηµιωθούν θιγόµενοι δηµότες.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 45-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια εργαλείων και διαφόρων υλικών» µε το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, για την προµήθεια χρηστικών µικροεργαλείων για τις ανάγκες της
υπηρεσίας νεκροταφείου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 50-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» µε το ποσό των 120,00 ευρώ,
προκειµένου να αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά στα αυτοκίνητα του Δήµου, της Δηµοτικής
Αστυνοµίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6054.005 µε τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούµενων ΟΑΕΔ» µε το ποσό των
21.560,00 ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα των
απασχολουµένων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ το πρώτο τρίµηνο του 2018.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6162.001 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση
κυκλώµατος παρακολούθησης υψηλών αναλύσεων και συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια
του Δήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 24.300,00 ευρώ, για τη φύλαξη και την προστασία των
δηµοτικών κτιρίων.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 200.000,00 ευρώ,
διότι εκτιµάται ότι θα πρέπει να γίνει λογιστική τακτοποίηση.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
ιχθυοτροφείων» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να επισκευαστούν τα οχήµατα των
ιχθυοτροφείων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µε το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να επισκευαστούν τα οχήµατα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6671.002 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου αντικατασταθούν οι ζηµιές στα οχήµατα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6699.006 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων» µε το ποσό των 200,00
ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθούν τα ελαστικά των οχηµάτων του Δήµου.
Με σύνολο αυξήσεων 1.551.828,47 ευρώ. Η διαφορά στις αυξοµειώσεις των ΚΑΕ ύψους 820.066,42 ευρώ
καλύπτεται από τα έσοδα των οµάδων Ι,Ι ΚΑΙ ΙΙΙ.
H. 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 47.489,88,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό διότι δεν έχει υπογραφεί ακόµη η
σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού δεµατοποίησης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε 20-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων δρόµων
και κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καλάµου» κατά το ποσό των 100,00 ευρώ, επειδή το συµβατικό ποσό
έχει αποπληρωθεί.
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-

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7323.001 µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εγκατάστασης
ανακύκλωσης απορριµµάτων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου», κατά το ποσό των 7.100,00
ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει το έργο αυτό δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες για την υλοποίησή του.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7326.008 µε τίτλο «Αποκατάσταση σκουπιδότοπου Φαγιάς», επειδή το έργο
είχε τον ίδιο τίτλο στον Προϋπολογισµό έτους 2017 δεν αποπληρώθηκε µέχρι τις 31-12-2017 και
µεταφέρεται στον Προϋπολογισµό του έτους 2018 µε τον ίδιο τίτλο και ισόποσα, ως συνεχιζόµενο.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.013 µε τίτλο «Ολοκληρωµένο σύστηµα καταγραφής και διαχείρισης
δηµοτικών τελών», κατά το ποσό των 42.000,00 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν
προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες για την υλοποίησή του.
Το ανωτέρω ποσό των 96.689,88,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω
Κ.Α.Ε.:

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 23.000,00 ευρώ, προκειµένου να
προσληφθούν κατά τους θερινούς µήνες έκτακτων προσωπικό µε δίµηνες συµβάσεις.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 7.000,00
ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές του ανώτερου έκτακτου προσωπικού µε
δίµηνες συµβάσεις.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6324.001 µε τίτλο «Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ΚΤΕΟ» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, που εκ παραδροµής δεν εγγράφτηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους
2018, για τον έλεγχο των οχηµάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες αντικατάστασης των φθαρµένων
ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του Δήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών», κατά το ποσό των 2.700,00 ευρώ,
προκειµένου να αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά στα αυτοκίνητα του Δήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-7326.008 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
εγκατάστασης ανακύκλωσης» κατά το ποσό των 2.989,88 επειδή το έργο είχε τον ίδιο τίτλο στον
Προϋπολογισµό έτους 2017 δεν αποπληρώθηκε µέχρι τις 31-12-2017 και µεταφέρεται στον
Προϋπολογισµό του έτους 2018 µε τον ίδιο τίτλο.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7326.009 µε τίτλο «Αποκατάσταση σκουπιδότοπου Φαγιάς», κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, επειδή όπως προαναφέρθηκε το έργο µεταφέρεται σε επόµενο Κ.Α.Ε. µε
τον ίδιο τίτλο και ποσό.
Δηµιουργείται νέος ΚΑ.Ε. 20-7326.010 µε τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου δεµατοποιητή» κατά το ποσό
των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να προστατευτεί ο δεµατοποιητής από τις καιρικές συνθήκες και οι
εργαζόµενοι να λειτουργούν σε καλύτερες συνθήκες.

Θ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η προµήθεια αυτή
δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών αποχέτευσης Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η προµήθεια αυτή
δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.039 µε τίτλο «Έλεγχος λειτουργίας και παρακολούθηση
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ΒΙΟΚΑ Ελλοµένου» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν
θα απαιτηθεί ολόκληρη η δαπάνη για το έτος 2018.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.047 µε τίτλο «Επισκευές βιολογικού καθαρισµού πόλης Λευκάδας» κατά το
ποσό των 30.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7413.008 µε τίτλο «Μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου στην ανατολική παραλία
καθώς και καταθλιπτικού αγωγού µε ύδρευση προς την Μ.Ε.Λ.» κατά το ποσό των 17.000,00 ευρώ,
επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη για τη µελέτη αυτή δεν βρίσκεται
στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7425.010 µε τίτλο «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών στο δίκτυο ύδρευσης»
κατά το ποσό των 31.000,00 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη
αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
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Το ανωτέρω ποσό των 103.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω
Κ.Α.Ε.:

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
2.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και επισκευής των φθορών στα οχήµατα
του Δήµου Λευκάδας.
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» µε το ποσό των 6.000,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα µηχανήµατα του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 9.800,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες του
Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 8.600,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες
του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες
του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.011 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 600,00 ευρώ,
προκειµένου να αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά των οχηµάτων του Δήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.013 µε τίτλο «Προµήθεια χλωρίου» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη χλωρίωσης των δεξαµενών ύδρευσης.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.025 µε τίτλο «Προµήθεια ανιχνευτή διαρροών σωλήνων ύδρευσης»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια για την γρήγορη
αποκατάσταση των ζηµιών της ύδρευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.033 µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης» κατά το ποσό των 20.700,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες για τις αποκαταστάσεις της ύδρευσης.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.048 µε τίτλο «Βελτιώσεις αντλιοστασίων λυµµάτων Δ.Ε. Λευκάδας και
Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές
στα αντλιοστάσια των Δ.Ε.
Δηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.049 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού δεξαµενών αντλιοστασίου
αποχέτευσης» κατά το ποσό των 7.500,00 ευρώ, προκειµένου να καθαρίζονται συστηµατικά οι
δεξαµενές των αντλιοστασίων.
µετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 252.925,68
ευρώ.

Ι. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση
Στον Κ.Α. Εξόδων 00-6495.010 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Αµοιβή κτηνιάτρου Δηµοτικού
Κτηνιατρείου» αντί του τωρινού τίτλου «Λειτουργία Δηµοτικού Κτηνιατρείου – αµοιβή κτηνιάτρου»,
διότι η δαπάνη χωρίζεται και εξειδικεύεται σε δύο Κ.Α.Ε.
Στον Κ.Α. Εξόδων 30-6699.026 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Προµήθεια τσιµέντου και αδρανών
υλικών στη Δ.Ε. Λευκάδας και στη Δ.Ε. Ελλοµένου» αντί του τωρινού τίτλου «Προµήθεια τσιµέντου και
αδρανών υλικών» για την συγκεκριµενοποίηση της δαπάνης.
Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7413.057 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Εξειδίκευση δράσεων υλοποίησης των
ειδικών στόχων της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) και αντιστοίχιση τους στις διαθέσιµες
πηγές χρηµατοδότησης» αντί του τωρινού τίτλου «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου αστικής
και κοιν. αναζ/σης σε χωρ. Ενοτ. του Δ. Λευκάδας µε αξιοπ. του εργαλείου της Ολοκληρ. Χωρ.
Επένδυσης (ΟΧΕ) στο Δ. Λευκάδας», διότι πρέπει να εξειδικευτούν οι δράσεις της ΟΧΕ.»
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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 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 51/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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