ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 103/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 (ΦΕΚ 12639/26.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10483/1-3-2021 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9
9
Το ανωτέρω απών µέλος απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συµµετέχει λόγω κωλύµατος στο 1 θέµα της Η.∆. και
ου
αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ΘΕΜΑ 3ο Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2021 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου
η
Λευκάδας» που αφορά στην 1 αναµόρφωση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆)
οικονοµικού έτους 2021, του Πνευµατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την
υπ΄αριθ. 11/2021 (Α∆Α: Ω3Ν0ΟΕ4Ξ-∆∆Α) απόφαση του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά
η
στην 1 αναµόρφωση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) οικονοµικού έτους 2021,
του Πνευµατικού Κέντρου η οποία έχει ως εξής:
«Α π ό σ π α σ µ α
Από το πρακτικό της µε αριθ:2/2021 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης:11-2021
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ
4899/τ.Β΄/6-11-2020),
τις
υπ΄
αριθ.
18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020,
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,
διεξήχθη συνεδρίαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης στις 23Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα Tρίτη και ώρα 18.30, µετά
την αριθ. πρωτ.55/16-2-2021 πρόσκληση 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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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλός Χαράλαµπος- Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1

1

Τυπάλδος Νικόλαος

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Σαΐτη Χαρά - Αντιπρόεδρος
Καζολή Αθανασία
Φέξης Παναγιώτης
Ζακυνθινού Μαρία
Λάζαρης Αποστόλης(αναπληρωµατικός)
Γαζής Αναστάσιος
Ζαβιτσάνος Νικήτας
Περδικάρης Αθανάσιος
Βονιτσάνου Ειρήνη
Γεωργάκης Γεώργιος
Ιωάννης Λιβιτσάνος

2
3

Κατωπόδη Νίκη
Βασιλείου Θεοδώρα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ον εντός της Η.∆. της αριθ.2-2021 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
ης
Απόφαση ∆.Σ για έγκριση 1 αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2021 και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆)
Εισηγητής: κ. Χαράλαµπος Καλός , Πρόεδρος
‘Εχοντας υπόψη την αριθµ.. πρωτ 5807/18.01.2021 ( Α∆Α 64ΝΛΟΡ1Φ-ΟΗΣ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου αναφορικά µε την έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2021.
ΚΑΙ
Σύµφωνα µε την υπ.αρίθµ.ΚΥΑοικ.46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’)Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2021 τροποποίησητης7028/2004(ΦΕΚ253Β΄)απόφασης και στο Άρθρο5
«Υποχρεωτικές αναµορφώσεις προϋπολογισµού αναφέρεται»:
Μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2021,οι ∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2021 καινα προχωρήσουν σε
αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου3, λαµβάνοντας υπόψη τα
πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την31-12-2020, προκειµένου αυτός
να καταστεί ρεαλιστικός.
Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Οι ∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισµό2021
για την ΟΜΑ∆ΑI(συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της
ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον προϋπολογισµό 2021 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε συνολικά ο
φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2019 ή 2020.
Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του προϋπολογισµού, στην
ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη
εκτέλεση, ο προϋπολογισµός υποχρεωτικά αναµορφώνεται µέχρι το ύψος ποσού του 2019.
Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ
Οι ∆ήµοι και τα Νοµικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆ΑII (ΚΑΕ32) τα πραγµατικά ποσά και, σύµφωνα µε αυτά,
επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των
εγγεγραµµένων ποσών στον προϋπολογισµό του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις
εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ32 για τα έτη 2019 ή 2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό
στον ΚΑΕ85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού
µε αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη κατάσταση συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού
υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31-12-2020 η οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε
τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών –λαµβάνοντας υπόψη
κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.
∆) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ
Στον ΚΑΕ81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές
προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής(π.δ.315/1999)της31-12-2020, µε εξαίρεση εκείνες για τις οποίες
πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δροµολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Για τη διαγραφή των
παραγραµµένων υποχρεώσεων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρµόζονται οι ειδικότερες οδηγίες που έχουν
παρασχεθεί µε την υπ’ αρ. 7/8783/7-2-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που
έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισµό 2021 εγγράφεται
το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς
ανάληψης υποχρεώσεων.
Μετά το κλείσιµο του έτους 2020 και εντός του πρώτου διµήνου του 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενηµερώσει τις
αρµόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισµών αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των οικονοµικών στοιχείων των
Οµάδων Ι και ΙΙ από τον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους
2020 (έλεγχος Χρηµατικού Υπολοίπου και Πληρωµών Π.Ο.Ε.) για τους ∆ήµους χωρικής αρµοδιότητάς τους.
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α) Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. Έτους 2021.
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Στον εγκεκριµένο π/υ οικ. έτους 2021 τα εγγεγραµµένα έσοδα της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι ανέρχονται σε11.900,00 ευρώ.
Οι εισπράξεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι που πραγµατοποίησε ο ∆ήµος, όπως προκύπτει από την εκτέλεση του οικ. έτους 2020
ανέρχονται σε 11.903,62 ευρώ
Οι εισπράξεις της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι που πραγµατοποίησε το ΝΠ∆∆, όπως προκύπτει µετά το κλείσιµο του οικ. έτους 2019
ανέρχονται σε 21.320,56 ευρώ.
Η ΟΜΑ∆Α Ι των εσόδων αποτυπώνει τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα του ΝΠ∆∆ µας. Επειδή το ποσό των
11.900,00 ευρώ που έχει εγγραφεί στην ΟΜΑ∆Α Ι του π/υ 2020 έγινε µε βάση τα εισπραχθέντα 31/12/2020.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το ύψος του χρηµατικού υπολοίπου του ΝΠ∆∆ µετά το κλείσιµο του οικ. έτους 2020 διαµορφώθηκε ως εξής:

5111.0001
5119.0001
5121.0001

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την
κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΠ∆∆

22.643,86
27.442,58
2.053,18
52.139,62

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του ΝΠ∆∆ µετά το κλείσιµο του οικ. έτους 2020 διαµορφώθηκαν στο ύψος των 22.643,86
ευρώ αντί του αρχικού προϋπολογισθέν 35.000,00 ευρώ.
Πέραν των υποχρεωτικών τροποποιήσεων, για την εύρυθµη λειτουργία του ΝΠ∆∆ θα πρέπει να προβούµε και στην
τροποποίηση επιπλέων κωδικών, προκειµένου αφενός να ενισχυθούν/µειωθούν συγκεκριµένοι κωδικοί
εσόδων/εξόδων αφετέρου να δηµιουργηθούν νέοι κωδικοί, ώστε να καλυφθούν ανάγκες που προέκυψαν και
διαπιστώθηκαν µετά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
∆ηµιουργούµε τον νέο Κ.Α ∆απανών 00.6452.0002 που αφορά Συνδροµή φιλοξενίας ιστοσελίδας για την εύρυθµη
λειτουργία του.
∆ηµιουργούµε τον νέο Κ.Α ∆απανών 15-7326.001 (Ανέγερση µνηµείου)
∆ηµιουργούµε τον νέο Κ.Α ∆απανών 15-7331.006 (Λοιπές αµοιβές ελευθέρων) ώστε να παρέχουν υποστηρικτικές
υπηρεσίες
για
την
οργάνωση
και
λειτουργία
του
ΝΠ∆∆
Σας παραθέτουµε την συνολική αναµόρφωση των κωδικών εσόδων και δαπανών υποχρεωτικών και µη στους
παρακάτω πίνακες:

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
5111.0001
5119.0001
5121.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΧΙΚΟΣ
Π/Υ 2021

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

30.000,00

-7.356,14

Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα
για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π.
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα

26.350,00

1.092,58

5.000,00

-2.946,82

2.053,18

ΣΥΝΟΛΑ

61.350,00

-9.210,38

52.139,62
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22.643,86
27.442,58

ΑΥΞΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΑΡΧΙΚΟΣ
Π/Υ 2021
0,00

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00-6452.001

Συνδροµή φιλοξενίας ιστοσελίδας

15-7326.001

Ανέγερση µνηµείου

15-7331.006

∆ιαµόρφωση χώρου έκθεσης παλαιών Νοµισµάτων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
Η

0,00

ΣΥΝΟΛΑ

0,00
0,00

Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1.000,00

1.000,00

1.500,00

1.500,00

9.000,00
11.500,00

9.000,00
11.500,00

ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ

00-8115
156471.001

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ
2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

35.000,00

ΕξοδαΠολιτ.δραστηριοτήτων-Γιορτές Καρναβαλιού

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

45.000,00

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
Η

Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
1Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
Η

-12.356,14

22.643,86

-10.000,00

0,00

-22.356,14

22.643,86

Το αποθεµατικό διαµορφώνεται στις 2.895,76€
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΥ Π/Υ 2021 ΕΣΟ∆ΩΝ 355.250,00
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
-9.210,38
Η

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ 2021 ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 346.039,62

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΥ Π/Υ 2021 ∆ΑΠΑΝΩΝ 355.250,00
ΑΥΞΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
11.500,00
ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
-22.356,14
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
1.645,76

Η

ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ 2021 ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 346.039,62
Β) Αναµόρφωση Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2021
Αναµόρφωση των οικονοµικών στόχων του ΟΠ∆
Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων του ΟΠ∆ αναµορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναµόρφωση αυτή
λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2020 του (έτους που
προηγείται) της στοχοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων).
Κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των στόχων τηρώντας τις
αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας.
Για την κατάρτιση του ΟΠ∆ οικ. έτους 2021 του ΝΠ∆∆ θα πρέπει να αποτυπώσουµε συνοπτικά τον
Προϋπολογισµό οικ. έτους 2021 σύµφωνα µε την σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τις
εκτιµήσεις (στόχους) για την πορεία εκτέλεσής του, στον πρότυπο Πίνακα 5Α«Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων».
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου:
Αποφασίζει οµόφωνα
ης
Την έγκριση της 1 αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 και ΟΠ∆.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.11/2021.»
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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 αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 11/2021 (Α∆Α: Ω3Ν0ΟΕ4Ξ-∆∆Α) ανωτέρω απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό
η
Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά στην 1 αναµόρφωση προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης (ΟΠ∆) οικονοµικού έτους 2021, του Πνευµατικού Κέντρου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 103/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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