ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 145/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 11854/2-6-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
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.
ΘΕΜΑ 1ο ΕΗ∆: Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, Αν/τρια Πρ/νη ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 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.
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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).
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 ισχύοντακαι 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. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017», µετά τη λήξη της χρήσης 2016
και εντός του 1ου τετραµήνου του 2017, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε
βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του,
λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν
διαµορφωθεί την 31-12-2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
1. την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
2. το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
3. το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
4. την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
5. 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’

2

αριθµ. πρωτ. 42221/01-03-2017 (Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ)
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.

απόφαση

της

Αποκεντρωµένης

η

6.

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.

7.

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 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» κατά το ποσό
των 24.761,33 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6221 µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ,
επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή
δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6443 µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.011 µε τίτλο «Φωτοτυπίες σχεδίων» κατά το ποσό των 1.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.032 µε τίτλο «Συντήρηση εκθεµάτων στο Μουσείο Σικελιανού»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6514 µε τίτλο «Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης
δανείων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6821.001 µε τίτλο «Φορολογικά πρόστιµα-ρυθµίσεις-προσαυξήσεις»
κατά το ποσό των 14.500,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6822.001 µε τίτλο «Φορολογικά πρόστιµα-ρυθµίσεις-προσαυξήσεις»
κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των
21.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των
εργοδοτικών εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή Ορκωτών λογιστών για έλεγχο
ισολογισµού» κατά το ποσό των 920,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6261 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6273 µε τίτλο «Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
για δικές τους υπηρεσίες» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
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-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6654.001 µε τίτλο «Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού ∆.Ε. Λευκάδας»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6661 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6691 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και
φωταγωγήσεων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαρισµού γραφείων ∆.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.005 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ ∆.Ε. ΕλλοµένουΑπολλωνίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7134.001 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-Εκτυπωτές-FaxΦωτοτυπικά ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6262.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή γηπέδων» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των
5.855,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των
εργοδοτικών εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια εργαλείων» κατά το ποσό των 1.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.005 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών περίφραξης κοινόχρηστων
χώρων ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.345,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.023 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά
το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός Εξοπλισµός» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης-πληροφοριακών
πινακίδων ∆.Ε. Λευκάδας –Απολλωνίων-Ελλοµένου» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ,
επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.003 µε τίτλο «Επισκευές τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων
∆.Ε. Καρυάς» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.027 µε τίτλο «Εργασίες τεµαχισµού ογκωδών αντικειµένων» κατά
το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί το ποσό που έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6692 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου
χλοοτάπητα» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6699.001 µε τίτλο «Προµήθεια καταναλωτικών αγαθών ∆.Ε. ΛευκάδαςΑπολλωνίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων αγαθών ∆.Ε. Ελλοµένου»
κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων» κατά το
ποσό των 12.000,00 ευρώ, λόγω µετάταξης υπαλλήλων σε άλλη ειδικότητα και εποµένως δεν
θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των
εργοδοτικών εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6236.003 µε τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθµευσης ∆.Ε. ΛευκάδαςΣφακιωτών» κατά το ποσό των 4.500,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία και ενίσχυση των
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

α) Κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 είχε εγγραφεί στο σκέλος των
εσόδων στον Κ.Α.Ε. 1313 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές
δαπάνες» το ποσό των 112.800,00 ευρώ (σύµφωνα µε τις οδηγίες της 23976/22-07-2016 ΚΥΑ) χωρίς
να αντικριστεί, εκ παραδροµής, σε αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων. Γι’ αυτό και στην παρούσα
αναµόρφωση θα πρέπει να εγγραφούν οι αντίστοιχες δαπάνες στο σκέλος των εξόδων, σύµφωνα και
µε την υπ’ αριθµ. 205/2017 (Α∆Α:6Ο03ΩΛΙ-ΟΨΣ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
κατανοµής του ποσού των 112.800,00 ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017,
µειώνοντας το αποθεµατικό, ως εξής:
-

-

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6264.003 µε τίτλο «Συντήρηση-επισκευή µηχανηµάτων για
πυροπροστασία», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
συντηρήσεις στα µηχανήµατα του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά και αξιόπιστα για την
αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων από πρόκληση πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6699.010 µε τίτλο «Ελαστικά µηχανηµάτων για
πυροπροστασία», µε το ποσό των 6.800,00 ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθούν τα
φθαρµένα ελαστικά των µηχανηµάτων του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά και
αξιόπιστα για την αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων από πρόκληση πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6671.003 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων
για πυροπροστασία», µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
συντηρήσεις στα µηχανήµατα του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά και αξιόπιστα για την
αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων από πρόκληση πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7326.004 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αποκατεστηµένου ΧΑ∆Α
για πυροπροστασία», µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις για
την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.020 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε το ποσό των 24.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.021 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 ∆.Ε.
Λευκάδας», µε το ποσό των 22.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.022 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 ∆.Ε.
Καρυάς-Σφακιωτών», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.023 µε τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας 2017 ∆.Ε.
Ελλοµένου», µε το ποσό των 14.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.024 µε τίτλο «Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων, εντός
οικισµών, για πυροπροστασία», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν
καθαρισµοί για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.025 µε τίτλο «Κοπή ξηρών δένδρων για πυροπροστασία»,
µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
αποµάκρυνσης των ξηρών δένδρων για την πρόληψη και την αποφυγή πυρκαγιών.
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β) Επίσης, µέσω του αποθεµατικού, ενισχύονται και δηµιουργούνται νέοι Κ.Α. Εξόδων για να
καλυφθούν ανάγκες που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού και καθίστανται αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6053.004 µε τίτλο «Επικουρικό δικηγόρων», µε το ποσό των
1.600,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν εργοδοτικές εισφορές που προέκυψαν από την
εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6053.005 µε τίτλο «Ταµείο υγείας δικηγόρων», µε το ποσό των
2.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν εργοδοτικές εισφορές που προέκυψαν από την
εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6116 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών», µε το ποσό των
20.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες επιδόσεων διαφόρων
εγγράφων του ∆ήµου και κυρίως πενήντα εκθέσεις αποβολής από ρυµοτοµούµενα τµήµατα
του σχεδίου πόλης «Βαρδάνια-Τσεχλιµπού» που αφορούν στην κατασκευή του έργου
«Κατασκευή υποδοµών νέου Νοσοκοµείου».
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Σ.Κ.Υ.», µε το ποσό των
2.500,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017
και σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6264.002 µε τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρα ∆ηµαρχείου», µε το ποσό
των 900,00 ευρώ, προκειµένου να ανατεθεί η συντήρηση του ανελκυστήρα στο Μουσείο
«Άγγελος Σικελιανός».
Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Συντήρηση ανελκυστήρων δηµοτικών κτιρίων».
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-6681.001 µε τίτλο «Προµήθεια εµβολίων», µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ, για τις ανάγκες προληπτικής ιατρικής των δικαιούχων εργαζοµένων σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.016 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος για αντιµετώπιση άµεσων
βιοτικών αναγκών λόγω σεισµού», µε το ποσό των 119,25 ευρώ, λόγω λανθασµένης
εγγραφής στην 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού και η οποία πρέπει να συµπληρωθεί
προκειµένου να καταβληθεί το ακριβές ποσό στους δικαιούχους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6262.001 µε τίτλο «Εργασία τοποθέτησης πινακίδων σήµανσης
και πληροφοριακών πινακίδων», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να
τοποθετηθούν πινακίδες σήµανσης και πληροφοριακές πινακίδες για την πληρέστερη και
ασφαλή ενηµέρωση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7321.013 µε τίτλο «Κατασκευή τουαλετών στο ∆ηµοτικό Σχολείο
Βασιλικής», µε το ποσό των 24.000,00 ευρώ, προκειµένου να δηµιουργηθούν κατάλληλες
υποδοµές υγιεινής για τους µαθητές.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7321.014 µε τίτλο «Εργασίες κατασκευής ξυλοτύπου αύλειου
χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικής», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αναβαθµιστούν οι υποδοµές του Σχολείου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7413.064 µε τίτλο «Σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης
διαχείρισης του αγκυροβολίου Βασιλικής», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου µε
την ολοκλήρωση του έργου ο ∆ήµος µας να έχει πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη για την
διαχείριση και εκµετάλλευση του αγκυροβολίου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 45-6262.001 µε τίτλο «Συντήρηση και ευπρεπισµός κοιµητηρίου
πόλης Λευκάδας», µε το ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις για την ευπρεπή εικόνα που πρέπει να παρουσιάζει το κοιµητήριο της πόλης της
Λευκάδας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-6061.001 µε τίτλο «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»,
µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ, προκειµένου να χορηγηθεί ο απαραίτητος ρουχισµός για τις
ανάγκες των ∆ηµοτικών Αστυνόµων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-6613.001 µε τίτλο «Προµήθεια εντύπων», µε το ποσό των
300,00 ευρώ, προκειµένου να προµηθευτεί η ∆ηµοτική Αστυνοµία µπλοκ κλήσεων.
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Γ. Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για πυροπροστασία:
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1313 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για
επενδυτικές δαπάνες» κατά το ποσό των 12.800,00 ευρώ το οποίο αφορά λειτουργικές
δαπάνες προκειµένου να γίνει τακτοποίηση σύµφωνα µε την κατανοµή που έγινε από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1214 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για
λειτουργικές δαπάνες» µε το ποσό των 12.800,00 ευρώ προκειµένου να γίνει τακτοποίηση
σύµφωνα µε την κατανοµή που έγινε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
∆. Τροποποίηση Κ.Α. Εξόδων
Ο υφιστάµενος Κ.Α.Ε. 70-6672 «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» αναλύεται σε 70-6672.001 µε
τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων» και το ποσό παραµένει στα 15.000,00 ευρώ.

Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών
αποβλήτων» κατά το ποσό των 105.320,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό και µέσω του αποθεµατικού
µοιράζεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.003 µε τίτλο «Επισκευή κάδων απορριµµάτων», µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν φθορές στους κάδους απορριµµάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων
δρόµων και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Καλάµου», µε το ποσό των 3.500,00 ευρώ,
προκειµένου να συµπληρωθεί η υφιστάµενη σύµβαση µε επιπλέον εργασίες για την κάλυψη
αυξηµένων αναγκών.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.001 µε τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού», µε το
ποσό των 17.000,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν άµεσες ανάγκες επέκτασης του
δικτύου ηλεκτροφωτισµού για την ασφάλεια διέλευσης πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7131.001 µε τίτλο «Προµήθεια γερανού για τους υπόγειους
κάδους απορριµµάτων», µε το ποσό των 34.720,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος µας να
προµηθευτεί έναν επιπλέον γερανό προκειµένου να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που
προέκυψαν από την τοποθέτηση επιπλέον υπόγειων κάδων απορριµµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7323.001 µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
εγκατάστασης ανακύκλωσης απορριµµάτων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου», µε το
ποσό των 7.100,00 ευρώ, προκειµένου να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλούς
συγκέντρωσης ανακυκλώσιµων υλικών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού για
αντικατάσταση παλαιών», µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθούν
οι υπάρχοντες φθαρµένοι ιστοί ηλεκτροφωτισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7336.008 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες περιβάλλοντος
χώρου δεµατοποιητή», µε το ποσό των 18.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι
απαραίτητες παρεµβάσεις για την εγκατάσταση του δεµατοποιητή.
ΣΤ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων

-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6264.002 µε τίτλο «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων για
πυροπροστασία», κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να
συµβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό και µέσω του
αποθεµατικού µοιράζεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. ως εξής:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6672.002 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων για
πυροπροστασία», µε το ποσό των 4.600,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
συντηρήσεις στα µηχανήµατα του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά και αξιόπιστα για την
αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων από πρόκληση πυρκαγιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6699.011 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων και
οχηµάτων για πυροπροστασία», µε το ποσό των 3.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι
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απαραίτητες συντηρήσεις στα µηχανήµατα του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά και
αξιόπιστα για την αντιµετώπιση επικίνδυνων φαινοµένων από πρόκληση πυρκαγιών.
Ζ. Εγγραφή χρηµατοδότησης για ασφαλιστικές εισφορές συµβασιούχων ΟΑΕ∆
-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.013 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕ∆», µε το ποσό
των 185.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό (σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Γραφείου Μισθοδοσίας
του ∆ήµου) αφορά την χρηµατοδότηση που θα λάβει ο ∆ήµος µας από τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4747/23-01-2017, Α∆Α:6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0, Νο 1/2017 ∆ηµόσια
Πρόσκληση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΑΕ∆,
προκειµένου να αποδίδει µέσω των µηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών Περιοδικών
∆ηλώσεων (ΑΠ∆) τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6054.005 µε τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούµενων
ΟΑΕ∆», µε το ποσό των 185.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό (σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του
Γραφείου Μισθοδοσίας του ∆ήµου) αφορά την χρηµατοδότηση που θα λάβει ο ∆ήµος µας από
τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4747/23-01-2017, Α∆Α:6ΡΠΧ4691Ω2-ΚΕ0, Νο
1/2017 ∆ηµόσια Πρόσκληση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης-ΟΑΕ∆, προκειµένου να αποδίδει µέσω των µηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών
Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) τις ασφαλιστικές εισφορές.
Η. Εγγραφή πιστώσεων εκτέλεσης προγραµµατικής σύµβασης

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1326.001 µε τίτλο «Έσοδα από Π.Ι.Ν. για βελτίωση
αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Λευκάδας “Πλάτωνας Γρηγόρης”», µε το
ποσό των 210.000,00 ευρώ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 96-10/15-05-2017 (Α∆Α:ΩΕ0Υ7ΛΕΝΗΖ) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης
προγραµµατικής σύµβασης της Π.Ι.Ν.-Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε τον ∆ήµο
Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού
Σταδίου Λευκάδας “Πλάτωνας Γρηγόρης”» καθώς και µε την υπ’ αριθµ. 206/2017
(Α∆Α:6ΝΒΤΩΛΙ-ΥΟΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης της
ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.040 µε τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
του ∆ηµοτικού Σταδίου Λευκάδας “Πλάτωνας Γρηγόρης”», µε το ποσό των 210.000,00 ευρώ
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 96-10/15-05-2017 (Α∆Α:ΩΕ0Υ7ΛΕ-ΝΗΖ) απόφαση Περιφερειακού
Συµβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης προγραµµατικής σύµβασης της
Π.Ι.Ν.-Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου
«Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταδίου Λευκάδας “Πλάτωνας
Γρηγόρης”» καθώς και µε την υπ’ αριθµ. 206/2017 (Α∆Α:6ΝΒΤΩΛΙ-ΥΟΕ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης.

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 εισηγείται στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
Την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 145/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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