ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 29ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 326/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «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.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
15322/4-9-20 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 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.

ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020, του Πνευματικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην
3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ
«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020, του Πνευματικού Κέντρου.»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη
των μελών της Επιτροπής την αρ. 86/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας», η οποία
έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:11/2020 Συνεδρίασης
Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης:86-2020
Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017), του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ διεξήχθη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:00 , μετά την αριθ. πρωτ.629/ 3-9-2020πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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3
4
5
6
7
8
9
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλός Χαράλαμπος- Πρόεδρος
Σαΐτη Χαρά - Αντιπρόεδρος
Κατωπόδη Νίκη
Καζολή Αθανασία
Γαζής Νικόλαος
Βονιτσάνου Ειρήνη
Γεωργάκης Γεώργιος
Ζακυνθινού Μαρία
Φέξης Παναγιώτης
Γαζής Αναστάσιος
Κονιδάρης Κωνσταντίνος –αναπληρωματικός
του Ι.Λιβιτσάνου

1
2
3
4

ΑΠΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος
Τυπάλδος Νικόλαος
Βασιλείου Θεοδώρα
Ζαβιτσάνος Νικήτας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.Δ. της αριθ.11-2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
ης
Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της 3 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Πνευματικού Κέντρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος
Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως με την εξάπλωση του ιού covid-19 πολλές από τις
εκδηλώσεις μας ακυρώθηκαν, μία από αυτές αφορούσε και το Διεθνές φεστιβάλ ΦΟΛΚΛΟΡ που επί σειρά ετών πραγματοποιείται
στο νησί μας και διοργανώνεται από το νομικό μας πρόσωπο, συμβάλλοντας στην προβολή του τόπου μας.
Το νομικό μας πρόσωπο έχει ως κύρια πηγή εσόδων την επιχορήγηση που λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Δήμο
Λευκάδας. Η επιχορήγηση αυτή δίνεται για τα λειτουργικά έξοδα του ΝΠΔΔ μας καθώς και για την πραγματοποίηση του σκοπού
λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου.
Είναι αναγκαίο να προβούμε στην 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» για το
οικονομικό έτος 2020, προκειμένου να ενισχυθούν/μειωθούν συγκεκριμένοι κωδικοί εξόδων, ώστε αφενός να καλυφθούν ανάγκες
που προέκυψαν και διαπιστώθηκαν μετά την δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφετέρου να μειωθούν δαπάνες που δεν
θα πραγματοποιηθούν .
Ως προς τα έσοδα:
Λόγω της πανδημίας του Ιού covid-19 το ΝΠΔΔ δεν πραγματοποίησε αρκετές από τις πιο δαπανηρές εκδηλώσεις του, επομένως
θα ήταν αδύνατο να απορροφήσει όλη την επιχορήγηση που αρχικά είχε προϋπολογισθεί. Για το λόγω αυτό μειώνουμε τον Κ.Α
Εσόδων 0718.001 «Επιχορήγηση Δήμου Λευκάδας» κατά 70.000,00€.
Ως προς τις Δαπάνες:


Προτείνουμε την μείωση του Κ.Α Δαπανών 00-6222.001 (Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού) κατά
1.000,00€ και του Κ.Α Δαπανών 00-6432.001 (Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό) κατά 500,00€



Μειώνουμε τους Κ.Α Δαπανών 00-6433.002 (έξοδα φιλοξενίας αδελφοποιημένων πόλεων) κατά 1.000,00€, 00-6442.001
(Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων) κατά 2.000,00€, 15-6114.003 (Αμοιβή σκηνοθέτη για το παιδικό θεατρικό
εργαστήρι) κατά 10.000,00€, 15-6117.002 (Αμοιβές τρίτων για τη διαμόρφωση - υποστήριξη χώρων εκδηλώσεων του Ν.Π και
χώρων στέγασης μελών Φολκλορικών Συγκ) κατά 10.000,00€, 15-6162.001 (Εξοδα φύλαξης χώρων εκδηλώσεων
&στεγ.φολκλ.συγκρο) κατά 2.000,00€, 15-6234.001 (Μισθώματα μεταφορικών μέσων) κατά 12.000,00€, 15-6236.001 (Ενοίκια
δωματίων & ξενοδοχείων) κατά 5.000,00€, 15-6462.001 (Δημοσίευση προκυρήξεων) κατά 500,00€, 15-6471.011 (Πλύσιμο
σεντονιών για διεθνές φεστιβάλ) κατά 1.400,00€, 15-6471.013 Εξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δ.Ε Ελλομένου)
κατά 2.000,00€, 15-6621.001 (Είδη κλινοστρωμνών) κατά 500,00€, 15-6622.001κατά 3.800,00€, 15-6635.001 «Προμήθεια λοιπών
ειδών υγιεινής και καθαριότητας» κατά 1.500,00€ και ο Κ.Α 15-6691.001 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»
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500,00€ Τα παραπάνω ποσά μειώνονται καθώς δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι ο τέλος της χρήσης λόγω τον εκδηλώσεων που
ακυρώθηκαν λόγω covid-19.


Μειώνουμε τους Κ.Α Δαπανών 10-6021.001 (Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου) κατά 4.000,00€, 106041.001 (Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου) κατά 11.000,00€, 10-6052.001 (Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου) κατά 1.000,00€, 10-6054.001 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με
σύμβαση Ορισμένου Χρόνου) κατά 2.000,00€ καθώς δεν θα χρειαστούμε το ποσό



Μειώνουμε τους Κ.Α Δαπανών 00-8115 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ) κατά 18.662,66 και ταυτόχρονα αυξάνουμε τον Κ.Α 006492.001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με 20.000,00€ καθώς πολλά
από τα ΠΟΕ παραστατικά θα πληρωθούν με δικαστική απόφαση



Δημιουργούμε τον Κ.Α Δαπανών 15-6117.003 (Αμοιβή Υπηρεσιών Ιστορικού) και τον ενισχύουμε με το ποσό των 6.000,00€



Συνεχίζουμε με την αύξηση του Κ.Α Δαπανών 00-6431.001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Νομικού
Προσώπου) με 1.000,00€



Προτείνουμε την αύξηση των Κ.Α Δαπανών 15-6412.001 (Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά) με ποσό 1.000€



Προτείνουμε την αύξηση του Κ.Α Δαπανών 15-6661.001 (Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων) με 1.500,00€ ώστε να
συντηρήσουμε τις εγγατατάσεις του ΝΠΔΔ
Η προτεινόμενη Γ΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 αναφέρεται στους κωδικούς με βάση τους
αναλυτικούς πίνακες που ακολουθούν:

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 2020
Κωδικός
0718.001

Ποϋπ/σμός
2020

Περιγραφή
Επιχορήγηση Δήμου Λευκάδας

Αναμόρφωση

220.000,00
220.000,00

σύνολα

-70.000,00
-70.000,00

Προϋπολογισμός
μετά την 3η
αναμόρφωση
150.000,00
150.000,00

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 2020
Κωδικός

Περιγραφή

15-6117.003

Αμοιβή Υπηρεσιών Ιστορικού
σύνολα

Ποϋπ/σμός
2020

Αναμόρφωση
0,00
0,00

6.000,00
6.000,00

Προϋπ/σμός μετά
την 3η
αναμόρφωση
6.000,00
6.000,00

ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 2020
Κωδικός

00-6431.001
00-6492.001
15-6412.001
15-6661.001

Ποϋπ/σμός
2020

Περιγραφή

Αναμόρφωση

Προϋπ/σμός μετά
την 3η
αναμόρφωση

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

6.000,00

1.000,00

7.000,00

20.000,00
1.000,00

20.000,00
1.000,00

40.000,00
2.000,00

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
σύνολα

5.000,00
32.000,00

1.500,00
23.500,00

6.500,00
55.500,00

ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 2020
Κωδικός

Ποϋπ/σμός
2020

Περιγραφή

00-6432.001

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό

00-6433.002

έξοδα φιλοξενίας αδελφοποιημένων πόλεων

00-6222.001
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Αναμόρφωση

Προϋπ/σμός μετά
την 3η
αναμόρφωση

6.000,00

-1.000,00

5.000,00

3.500,00

-500,00

3.000,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

00-6442.001
00-8115
10-6021.001
10-6041.001

10-6052.001
10-6054.001

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και
διαλέξεων
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση
Ορισμένου Χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
Αορίστου Χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
Ορισμένου Χρόνου

5.000,00
45.221,66

-2.000,00
-18.662,66

3.000,00
26.559,00

7.000,00

-4.000,00

3.000,00

13.500,00

-11.000,00

2.500,00

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

4.000,00

-2.000,00

2.000,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

15-6162.001

Αμοιβή σκηνοθέτη για το παιδικό θεατρικό
εργαστήρι
Αμοιβές τρίτων για τη διαμόρφωση - υποστήριξη
χώρων εκδηλώσεων του Ν.Π και χώρων
στέγασης μελών Φολκλορικών Συγκ
Εξοδα φύλαξης χώρων εκδηλώσεων
&στεγ.φολκλ.συγκρο

15-6234.001

Μισθώματα μεταφορικών μέσων

14.500,00

-12.000,00

2.500,00

15-6236.001
15-6462.001

Ενοίκια δωματίων & ξενοδοχείων
Δημοσίευση προκυρήξεων

10.000,00
500,00

-5.000,00
-500,00

5.000,00
0,00

15-6471.011

Πλύσιμο σεντονιών για διεθνές φεστιβάλ

2.000,00

-1.400,00

600,00

2.000,00
4.000,00
500,00
5.000,00

-1.500,00
-1.500,00
-500,00
-3.800,00

500,00
2.500,00
0,00
1.200,00

4.000,00

-1.500,00

2.500,00

500,00
11.817,94
164.039,60

-500,00
-8.137,34
-99.500,00

0,00
3.680,60
64.539,60

15-6114.003

15-6117.002

15-6471.013
15-6611.001
15-6621.001
15-6622.001
15-6635.001
15-6691.001
9111

Εξοδα διοργάνωσης πολιτιστικών
δραστηριοτήτων Δ.Ε Ελλομένου
Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.
Είδη κλινοστρωμνών
Αγορά τροφίμων-ποτών
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και
καθαριότητας
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
σύνολα

Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ:
Αρχικός Προϋπολογισμός Εσόδων
371.939,60€
η
Αυξομείωση Εσόδων 3 Αναμόρφωση
-70.000,00€
η
Προϋπ/σμός Εσόδων μετά την 3 Αναμόρφωση 301.939,60€
ΔΑΠΑΝΕΣ:
Αρχικός Προϋπολογισμός Δαπανών
371.939,60€
η
-70.000,00€
Αυξομείωση Δαπανών 3 Αναμόρφωση
η
Προϋπ/σμός Δαπανών μετά την 3 Αναμόρφωση 301.939,60€
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου:
Αποφασίζει ομόφωνα
ης
Την έγκριση της 3 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου όπως αναφέρεται στην εισήγηση του
Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.86/2020.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:

την ανωτέρω εισήγηση

τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18

Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 86/2020 ανωτέρω απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»
που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Πνευματικού Κέντρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 326/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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