ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 37ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 535/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25722/13-12-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κοντοµίχης Ευάγγελος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Βλάχος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Γρηγόρη Ασπασία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα, το 12 θέµα της Η.∆. και συζητήθηκε µετά το 9 θέµα και το 11 θέµα µετά το 12 .
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε κατά την συζήτηση
ου
ου
του 1 θέµατος της Η.∆. Στη συνέχεια αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Κοντοµίχης Ευάγγελος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
ο
12 και πριν το 10 θέµα.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 37ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018 & 5ης
τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2018.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 412/2018 απόφαση της Ο.Ε.
η
του ∆ήµου, που αφορά στην 6 αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, η οποία έχει ως εξής
και ζήτησε την έγκρισή της τονίζοντας ότι δεν υπάρχει τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 56ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:412/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 17 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 25788/13-12-2018
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. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6. Περδικάρης Αθανάσιος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα της Η.∆. 4,5 και 6.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο

η

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για 6 αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους
2018.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

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 προϋπολογισµών 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.
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
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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 ισχύοντα- και 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. 25595/28-07-2017 (ΦΕΚ 2658 τ.Β’/28-07-2017) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
ου
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2018», µετά τη λήξη της χρήσης 2017 και εντός του 1 τετραµήνου του 2018, οι ∆ήµοι
υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2018 και να προχωρήσουν
σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν
διαµορφωθεί την 31-12-2017, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω 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 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 487/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 19490/29-01-2018 (Α∆Α:ΨΚ8ΘΟΡ1Φ-Τ3Κ) απόφαση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους,
όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2017.
η
Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 70/2018 (Α∆Α: ΨΦΧΤΩΛΙ-Χ∆Ω)
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 68759/04-04-2018 (Α∆Α:755ΣΟΡ1Φ-ΙΞ1) απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 130/2018 (Α∆Α: 6ΓΑΥΩΛΙ-8 Α9)
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 83053/27-04-2018 (Α∆Α: 6Γ2ΑΟΡ1Φ-0Χ5) απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 237/2018 (Α∆Α: ΩΡΖ3ΩΛΙ-2ΙΙ)
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 146123/13-07-2018 (Α∆Α: ΩΒΤΑΟΡ1Φ-6ΚΠ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 326/2018 (Α∆Α: 6ΒΩ7ΩΛΙ-Ω0Λ)
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 201761/19-09-2018 (Α∆Α: ΩΛΛΩΟΡ1Φ-Κ2Ι)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 466/2018 (ΨΤΣ9ΩΛΙ-∆Λ4) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 271122/05-12-2018 (Α∆Α:Ψ1ΨΙΟΡ1Φ-ΕΣ5) απόφαση 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
η

Την 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018 σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Α. Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας
ης
εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» κατά το ποσό των 30.800,00 ευρώ, λόγω αύξηση της 4 κατανοµής των
λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία έτους 2018, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 133316/07-12-2018 έγγραφο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 1312 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001» κατά το ποσό
των 180,00 ευρώ, λόγω αύξησης της κατανοµής για τη κάλυψη δαπανών για την επισκευή και τη συντήρηση των
σχολικών κτιρίων, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 64224/01-06-2018 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Το ανωτέρω ποσό των 30.980,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
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-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», κατά το ποσό των 30.800,00 ευρώ,
προκειµένου να αποδοθούν στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου τα ανάλογα ποσά για τη πληρωµή λειτουργικών
δαπανών τους.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» κατά το ποσό των 180,00 ευρώ,
προκειµένου να αυξηθεί ο Κ.Α. Εξόδων για συντηρήσεις – επισκευές σχολικών κτιρίων.

Β. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 3.692,86 ευρώ, λόγω του ότι η
πίστωση αφορά εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ της υπηρεσίας που δεν πρόκειται να
διατεθεί εντός του έτους 2018.

Το ανωτέρω ποσό των 3.692,86 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων δρόµων και
κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Καλάµου» κατά το ποσό των 1.097,37 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού
για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας του καθαρισµού και της συλλογής των απορριµµάτων στους δρόµους
και τους κοινόχρηστους χώρους στη ∆.Ε. Καλάµου, δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, η
οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6279.002 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων δρόµων και
κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Καστού» κατά το ποσό των 2.595,49 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού
για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας του καθαρισµού και της συλλογής των απορριµµάτων στους δρόµους
και στους κοινόχρηστους χώρους στη ∆.Ε. Καστού, δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, η
οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

Γ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6055.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 13.690,73 ευρώ,
επειδή σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

Το ανωτέρω ποσό των 13.690,73 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.001 µε τίτλο «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆Ε Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.107,37
ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας των µετρήσεων
των υδροµέτρων στη ∆.Ε. Λευκάδας, δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να
περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.002 µε τίτλο «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆Ε Απολλωνίων και ∆Ε Ελλοµένου» κατά
το ποσό των 2.162,76 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής
υπηρεσίας των µετρήσεων των υδροµέτρων στη ∆.Ε. Απολλωνίων και στη ∆Ε Ελλοµένου, δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η
εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.003 µε τίτλο «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆Ε Καρυάς - Σφακιωτών» κατά το ποσό των
2.594,94 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας των
µετρήσεων των υδροµέτρων στη ∆.Ε. Καρυάς και στη ∆Ε Σφακιωτών, δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.006 µε τίτλο «Εργασίες διανοµής λογαριασµών ύδρευσης ∆Ε Λευκάδας» κατά το ποσό των
826,06 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας της
διανοµής των λογαριασµών ύδρευσης στη ∆.Ε. Λευκάδας δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ,
η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.004 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆Ε Καλάµου» κατά το ποσό των
1.960,00 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής υπηρεσίας της
συντήρησης και της επισκευή του δικτύου ύδρευσης στη ∆.Ε. Καλάµου δεν εκτιµήθηκε επακριβώς η εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ, πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.033 µε τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ∆Ε Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 3.039,60 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού για τη σύναψη σύµβασης της παροχής
υπηρεσίας της βελτίωσης παγίων εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων στη ∆.Ε. Απολλωνίων δεν εκτιµήθηκε επακριβώς
η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία πρέπει να περιλαµβάνεται στο συνολικό συµβατικό ποσό.

∆. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
(K.A.E. 10-15-30-70)
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7514.001 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, (άρθρο 252 παρ.3,
άρθρο 265 Κ∆Κ)» κατά το ποσό των 6.200,00 ευρώ, διότι δεν χρήζει ανάγκης πληρωµής εντός του έτους 2018 η
εκκαθάριση της Α.Ε. εταιρίας για την οποία προορίζονταν το εν λόγω ποσό.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7515 µε τίτλο «Συµµετοχή σε ανώνυµες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ. 2 Κ∆Κ)»
κατά το ποσό των 4.320,00 ευρώ, διότι δεν χρήζει ανάγκης πληρωµής εντός του έτους 2018 πάσης φύσεως απαιτήσεις
ή αποζηµιώσεις της συµµετοχής του ΟΤΑ σε ανώνυµες αναπτυξιακές επιχειρήσεις.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΑΧ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 4.380,00 ευρώ, επειδή
σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό εντός του έτους 2018 που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω του ότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί εντός
έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6055.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω
του ότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί εντός έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιχθυοτροφείων» κατά το ποσό των 9.000,00
ευρώ, λόγω του ότι δεν απαιτείται άλλη πληρωµή µισθοδοσίας εντός έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.003 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων καθαρισµού σχολείων» κατά το ποσό των
17.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν απαιτείται άλλη πληρωµή µισθοδοσίας εντός έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα) » κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν απαιτείται άλλη πληρωµή µισθοδοσίας
εντός έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων ιχθυοτροφείων» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν απαιτείται άλλη πληρωµή εργοδοτικής εισφοράς εντός έτους 2018.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων καθαριστριών σχολείων» κατά το ποσό
των 4.620,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν απαιτείται άλλη πληρωµή εργοδοτικής εισφοράς εντός έτους 2018.

Ε. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) συνολικού ποσού 71.520,00 ευρώ για την δηµιουργία και ενίσχυση των
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
(00-10-15-30-45-70)
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6126.003 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΕΦΚΑ» κατά το ποσό των
6.500,00 ευρώ, λόγω αναγκαιότητας απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών που αυξήθηκαν σύµφωνα µε το Ν.
4418/17, άρθρο 22 (Ασφάλιση αιρετών), ΦΕΚ 137/Α΄/13.09.2017.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6453 µε τίτλο «Λοιπές συνδροµές» κατά το ποσό των 1.220,00 ευρώ, προκειµένου να
εξοφληθούν υποχρεώσεις από τη συµµετοχή του ∆ήµου σε διάφορα διαδηµοτικά δίκτυα.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6821.001 µε τίτλο «Φορολογικά πρόστιµα – ρυθµίσεις – προσαυξήσεις» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν πρόστιµα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και πρόστιµα από δικαστικές
αποφάσεις.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 600,00 ευρώ, λόγω µεταβολών των µισθολογικών κλιµακίων.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-7136 µε τίτλο « Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια δύο θερµαντικών σωµάτων στη ∆Ε Καρυάς.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε 15-6013 µε τίτλο «Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αποδοθεί το εφάπαξ βοήθηµα σε δικαιούχο πρώην υπάλληλο, του πρώην Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου
Λευκάδας που εργάζονταν σε παιδικό σταθµό και έχει συνταξιοδοτηθεί.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 8.700,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που
αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.023 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι προµήθειες για διάφορα υλικά στη ∆Ε Ελλοµένου.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.032 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι προµήθειες για διάφορα υλικά στη ∆Ε Απολλωνίων.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 45-7336.008 µε τίτλο «Εργασίες επισκευών συντήρησης κοιµητηρίων ∆Ε Ελλοµένου» κατά το
ποσό των 6.500,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης των φθορών και συντήρησης
στα κοιµητήρια της ∆Ε Ελλοµένου.
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-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ,
προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σχολικών φυλάκων» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού των σχολικών φυλάκων.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.005 µε τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούµενων ΟΑΕ∆» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές των απασχολουµένων στο ∆ήµο, που εγκαταστάθηκαν το
Οκτώβριο του 2018, σύµφωνα µε τη δηµόσια πρόσκληση αρ. 8/2018 του ΟΑΕ∆ «Προώθηση της απασχόλησης µέσω
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε ∆ήµους»

Η. Αυξοµείωση έργων ΣΑΤΑ
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.051 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων» κατά το
ποσό των 12.000,00 ευρώ, που εκ παραδροµής εγγράφτηκε στην Υπηρεσία των Τεχνικών Έργων.
Το ανωτέρω ποσό των 12.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στο παρακάτω Κ.Α.Ε.:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 35-7336.003 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων» κατά το
ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν οι εργασίες των καθαρισµών από καταπτώσεις πρανών,
βλάστηση, διαµόρφωση καταστρώµατος χωµατόδροµων από νεροσυρµές των κοινόχρηστων χώρων της Υπηρεσίας
Πρασίνου.
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, το αποθεµατικό
(Κ.Α.Ε. 9111) παραµένει στο ποσό των 32.725,68 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:
η

Την 6 αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 412/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµ. σύµβουλοι.
Παρών ψήφισε ο κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
η

Εγκρίνει την 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018, όπως εγκρίθηκε µε την ανωτέρω αρ.
412/2018 απόφαση της Ο.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 535/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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