ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 246/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µήνα Αυγούστου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:30, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ. 19212/29-8-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4 Καββαδάς Θωµάς
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι εκ παραδροµής δεν έχουν προβλεφθεί οι
αναγκαίες πιστώσεις για αποδοχές ειδικού συνεργάτη για την πρόσληψη του οποίου έχουν ήδη εκκινήσει οι
διαδικασίες και λόγω του ότι θα πρέπει να προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για τα εγκαίνια του Μουσείου
του ∆ήµου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ» κατά το µήνα Οκτώβριο που προγραµµατίζεται η υλοποίησή τους.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
ης

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για συµπλήρωση της 3
αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας,
οικονοµικού έτους 2017.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
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•
•
•
•
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•

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«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 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 13/2017
(Α∆Α: 7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
42221/01-03-2017 (Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 122/2017
(Α∆Α:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 74161/27-042017 (Α∆Α:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
η
Την 2 Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 225/2017
(Α∆Α: Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 144594/13-
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07-2017 (Α∆Α: 69ΒΘΟΡ1Φ-ΥΣΟ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Την αριθµ. 300/2017 (Α∆Α:7ΙΜΧΩΛΙ-Υ6Ζ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας, για
ης
έγκριση της 3 αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει σταλεί για έλεγχο στην
υπηρεσία 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 και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Την συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 300/2017 (A∆Α: 7ΙΜΧΩΛΙ-Υ6Ζ) απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως
κατωτέρω:
Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6131.000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων » κατά το ποσό των 4.300,00 ευρώ,
επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες» κατά το ποσό των 1.700,00 ευρώ, επειδή
δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.064 µε τίτλο «Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης διαχείρισης του
αγκυροβολίου Βασιλικής» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή τη διαχείριση του λιµανιού θα την
αναλάβει η ανάδοχη εταιρία το πρώτο διάστηµα της λειτουργίας του και όχι ο ∆ήµος Λευκάδας.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6031.002 µε τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ,
η
που από παράλειψη δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2017 η 4 θέση του
ειδικού συνεργάτη και η οποία για αυξηµένους υπηρεσιακούς λόγους θα πρέπει να καλυφθεί άµεσα.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6433 µε τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον
πιστώσεις, λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων που πρόκειται να προκύψουν εν όψει των εγκαινίων του Μουσείου
¨Άγγελου Σικελιανού¨ .
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, το
αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 465,20 ευρώ.»

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:
Την συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 300/2017 (A∆Α: 7ΙΜΧΩΛΙ-Υ6Ζ) απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως
κατωτέρω:
Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6131.000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων » κατά το ποσό των 4.300,00 ευρώ,
επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες» κατά το ποσό των 1.700,00 ευρώ, επειδή
δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.064 µε τίτλο «Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης διαχείρισης του
αγκυροβολίου Βασιλικής» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή τη διαχείριση του λιµανιού θα την
αναλάβει η ανάδοχη εταιρία το πρώτο διάστηµα της λειτουργίας του και όχι ο ∆ήµος Λευκάδας.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6031.002 µε τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ,
η
που από παράλειψη δεν είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2017 η 4 θέση του
ειδικού συνεργάτη και η οποία για αυξηµένους υπηρεσιακούς λόγους θα πρέπει να καλυφθεί άµεσα.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6433 µε τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον
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πιστώσεις, λόγω αυξηµένων υποχρεώσεων που πρόκειται να προκύψουν εν όψει των εγκαινίων του Μουσείου
¨Άγγελου Σικελιανού¨.
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 465,20 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 246/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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