ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 402/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 18484/16-10-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Γαζής Αναστάσιος
3 Μαργέλη Μαρία
3
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Οι κ.κ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Γαζής Αναστάσιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1
θέµατος της Η.∆.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆. τα θέµατα 18, 19
και 20.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαργέλη Μαρία.

ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας, µε το ποσό των
332.989,06€ από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την
εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 63787/01-10-2020 (Α∆Α: 6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35) απόφαση του ΥΠΕΣ
περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 332.989,06 ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω
µείωσης των εσόδων του ΟΤΑ ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των αρνητικών
συνεπειών από την εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς του, προκειµένου να
καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες,
Εισηγούµαστε
την αποδοχή επιχορήγησης της πράξης ως εξής:
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από
εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)

1

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.022 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆. Λευκάδας προς κάλυψη
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού» µε το ποσό των
332.989,06 €.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6117.002 µε τίτλο «∆απάνη για υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» µε το ποσό των
85.000,00 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό των 74.000,00 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6823.001 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των
15.989,06 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 149.950,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6052.004 µε τίτλο «Έκτακτες εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σχολικών
φυλάκων σύµφωνα µε το Ν. 4554/2018, άρθρο 4» µε το ποσό των 8.050,00 ευρώ.»
Στη συνέχεια, η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Συµφωνώ ως προς την αποδοχή του ποσού. Ως
προς την κατανοµή ψηφίζω κατά.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Συµφωνώ ως προς την αποδοχή του ποσού και ψηφίζω παρών στην
κατανοµή
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση και τις τοποθετήσεις των µελών
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή του ποσού των 332.989,06 ευρώ σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 63787/01-10-2020 (Α∆Α:
6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35) απόφαση του ΥΠΕΣ, για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω µείωσης των εσόδων του ΟΤΑ
ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση
του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς του, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, µειοψηφούσης της κας Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστής, την κατανοµή του
ποσού ως εξής:
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από
εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.022 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆. Λευκάδας προς κάλυψη
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού» µε το ποσό των
332.989,06 €.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6117.002 µε τίτλο «∆απάνη για υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» µε το ποσό των
85.000,00 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό των 74.000,00 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6823.001 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των
15.989,06 ευρώ.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 149.950,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6052.004 µε τίτλο «Έκτακτες εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σχολικών
φυλάκων σύµφωνα µε το Ν. 4554/2018, άρθρο 4» µε το ποσό των 8.050,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 402/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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