ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 347/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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: 15880/11-9-20
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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
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 διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή της 2ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
µε αύξηση του προϋπολογισµού από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των 351.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης της
Πράξης µέχρι 31-12-2023, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (Α∆Α:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών ∆/νσης Οικον. Υπηρ.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλο του
Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε
υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
•
Το αρ. φύλλου 161/22-08-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στο άρθρο 6, παρ. 1
«αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά
προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου «Η
απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν
κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής. Οι
διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.
•
Τη 2η τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε αύξηση του προϋπολογισµού από 112.320,00 ευρώ στο
ποσό των 351.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης της Πράξης µέχρι 31-12-2023, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ.
οικ. 2030/07-09-2020 (Α∆Α:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
για την αποδοχή της πίστωσης για τη 2η τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε αύξηση του προϋπολογισµού
από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των 351.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης της Πράξης µέχρι 31-12-2023,
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σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (Α∆Α:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Κατανέµεται το ποσό των 238.680,00 ευρώ (από την συνολική χρηµατοδότηση του έργου 351.000,00 € µείoν το
ης
ποσό των 112.320,00 – της 1 τροποποίησης της Πράξης µε ηµεροµηνία λήξης 17-09-2020 -).
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και στόχο έχει την εξυπηρέτηση των
πολιτών για τα κοινωνικού χαρακτήρα προνοιακά ζητήµατα που τους απασχολούν και την αντίστοιχη κατεύθυνση
και παραποµπή τους στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα αιτήµατά τους. Εξυπηρετούνται επίσης οι δικαιούχοι του
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (πρώην Κ.Ε.Α.), των ανασφάλιστων υπερηλίκων, των προνοιακών
επιδοµάτων καθώς και του επιδόµατος γέννησης του ∆ήµου Λευκάδας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3)κεντρικούς άξονες:
Α) Την υποδοχή – ενηµέρωση – υποστήριξη των πολιτών,
Β) Την συνεργασία µε υπηρεσίες, Φορείς και ∆οµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας και
Γ) Την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και διασφαλίζουν
την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.
Το Κέντρο Κοινότητας που λειτουργεί από 18-09-2017 στην έδρα του ∆ήµου στην πόλη Λευκάδας,
στεγάζεται στο κτρίριο του ∆ιοικητηρίου πλησίον της κοινωνικής υπηρεσίας και απασχολεί ήδη δύο άτοµα µε την
ειδικότητα της ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού µε δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.
Η πράξη σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο χρηµατοδοτεί δαπάνες για µισθοδοσίες (άµεσες δαπάνες
προσωπικού) κατά 80%, ήτοι 190.944,00 € και λοιπές δαπάνες (έµµεσες) για προµήθεια αγαθών, γραφικής ύλης,
αναλωσίµων και δαπανών παροχής υπηρεσιών π.χ. καθαριότητα, δαπάνες δηµοσιότητας κλπ κατά 20%, ήτοι
47.736,00 €.
Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται την 31-12-2023.
Κατόπιν των ανωτέρω,
•
Τα ποσά για το χρονικό διάστηµα από 18-09-2020 έως 31-12-2020 κατανέµονται ως εξής:
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 12.457,36
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 7.819,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2020.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 1.902,36 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2020.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 2.736,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2020.
Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2021, 2022 και 2023 θα προβλεφθούν οι κατανοµές
των ποσών ως εξής:
Α) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2021 έως 31-12-2021
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 71.805,00
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 43.305,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2021.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 13.500,00 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2021.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2021.
Β) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2022 έως 31-12-2022
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
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- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 75.000,00
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 45.000,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2022.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 15.000,00 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2022.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2022.
Γ) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2023 έως 31-12-2023
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 79.417,64
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 47.611,98 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2023.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 16.805,66 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2023.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2023.»
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 από
α
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις της παρ.1 του άρθρου 6 της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (αρ. 161/22-08-2020
ΦΕΚ, τεύχος Α΄).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της πίστωσης για τη 2η τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε αύξηση του προϋπολογισµού
από 112.320,00 ευρώ στο ποσό των 351.000,00 ευρώ µε ηµεροµηνία λήξης της Πράξης µέχρι 31-12-2023,
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2030/07-09-2020 (Α∆Α:ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων.
Κατανέµεται το ποσό των 238.680,00 ευρώ (από την συνολική χρηµατοδότηση του έργου 351.000,00 €
ης
µείoν το ποσό των 112.320,00 – της 1 τροποποίησης της Πράξης µε ηµεροµηνία λήξης 17-09-2020 -).
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και στόχο έχει την εξυπηρέτηση
των πολιτών για τα κοινωνικού χαρακτήρα προνοιακά ζητήµατα που τους απασχολούν και την αντίστοιχη
κατεύθυνση και παραποµπή τους στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα αιτήµατά τους. Εξυπηρετούνται επίσης οι
δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος (πρώην Κ.Ε.Α.), των ανασφάλιστων υπερηλίκων, των
προνοιακών επιδοµάτων καθώς και του επιδόµατος γέννησης του ∆ήµου Λευκάδας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις (3)κεντρικούς άξονες:
Α) Την υποδοχή – ενηµέρωση – υποστήριξη των πολιτών,
Β) Την συνεργασία µε υπηρεσίες, Φορείς και ∆οµές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και
πρόνοιας και
Γ) Την παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και
διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουµένων.
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Το Κέντρο Κοινότητας που λειτουργεί από 18-09-2017 στην έδρα του ∆ήµου στην πόλη Λευκάδας,
στεγάζεται στο κτρίριο του ∆ιοικητηρίου πλησίον της κοινωνικής υπηρεσίας και απασχολεί ήδη δύο άτοµα µε την
ειδικότητα της ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού µε δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.
Η πράξη σύµφωνα µε το Τεχνικό ∆ελτίο χρηµατοδοτεί δαπάνες για µισθοδοσίες (άµεσες δαπάνες
προσωπικού) κατά 80%, ήτοι 190.944,00 € και λοιπές δαπάνες (έµµεσες) για προµήθεια αγαθών, γραφικής ύλης,
αναλωσίµων και δαπανών παροχής υπηρεσιών π.χ. καθαριότητα, δαπάνες δηµοσιότητας κλπ κατά 20%, ήτοι
47.736,00 €.
Η ηµεροµηνία λήξης της Πράξης ορίζεται την 31-12-2023.
Κατόπιν των ανωτέρω,
•
Τα ποσά για το χρονικό διάστηµα από 18-09-2020 έως 31-12-2020 κατανέµονται ως εξής:
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 12.457,36
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 7.819,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2020.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 1.902,36 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2020.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 2.736,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2020.
Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2021, 2022 και 2023 θα προβλεφθούν οι κατανοµές
των ποσών ως εξής:
Α) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2021 έως 31-12-2021
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 71.805,00
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 43.305,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2021.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 13.500,00 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2021.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2021.
Β) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2022 έως 31-12-2022
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 75.000,00
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 45.000,00 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2022.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 15.000,00 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2022.
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Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2022.
Γ) Για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2023 έως 31-12-2023
Εγγραφή στον Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
- Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδoυ 1328.028 µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 79.417,64
€.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση στους ΚΑΕ των παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 47.611,98 € για να
καλυφθεί η µισθοδοσία του προσωπικού µέχρι 31-12-2023.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6054.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας» µε το
ποσό των 16.805,66 € για να αποδοθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού µέχρι 31-12-2023.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 60-6495.002 µε τίτλο «∆ιάφορα έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 € για τη κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του κέντρου µέχρι
31-12-2023.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 347/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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