ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 100/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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: 5267/3-4-2020
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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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1
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
-----2
Βικέντιος Νικόλαος
3
Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
Μαργέλη Μαρία
5
Κατωπόδη Νίκη
6
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
7
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
8
Γαζής Αναστάσιος
9
Τυπάλδος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τα µέλη της Ο.Ε. ενηµερώθηκαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
ης
της υπ΄αρ. 7 /2020 τακτικής µε τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Ο.Ε.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα εξής:

«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ33 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 προϋπολογισµώ 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».
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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 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. οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019, τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
ου
7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2019 και εντός του 1 τετραµήνου του 2020, οι
∆ήµοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του
2020 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά
αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2019, 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 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 6/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34448/25-02-2020
(Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ) 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 31-12-2019.
• 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 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-122019.
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθµ. οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054 τ.Β’/29-07-2019) ΚΥΑ
υποχρεούται ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, η οποία
αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα
πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2019 και να καταστεί έτσι
ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναµόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστούν:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Οι ∆ήµοι επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2020 για την ΟΜΑ∆Α Ι
(συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της
ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον Π/Υ 2020 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε
συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους
από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ
υποχρεωτικά αναµορφώνεται µέχρι το ύψος ποσού του 2018.
Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ II
Οι ∆ήµοι εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (KAE 32) 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 Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν
µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη
2018 και 2019. Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι µικρότερο του
επιτρεπόµενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση
του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.
Γ) το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, όπου θα πρέπει να εγγραφεί
το ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2019.
∆) Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωµές υποχρεώσεων ΠΟΕ» θα πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων
υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν στις 31-12-2019.

Με βάσει τα παραπάνω

Α. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ

01
02
03

14

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16
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ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ

04
05
07
11

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2018
168.258,93
74.875,75

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2019
108.020,61
80.693,53

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
01/01/2020

4.156.281,44

3.955.428,98

4.354.549,00

575.312,89

603.098,98

397.700,00

170.487,63
940.541,63

164.985,56
919.053,89

158.470,00
859.660,82

0,00

595,00

600,00

2.210,00

2.440,50

2.000,00

409.123,75
23.023,86

299.369,49
13.282,00

211.600,00
8.100,00

1.865.712,39

3

1.966.372,27

105.000,00
53.000,00

1.789.199,32

22

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ

0,00

0,00

0,00

8.385.828,27

8.113.340,81

7.939.879,14

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων αφορά τα εισπραχθέντα του 2019 που περιέχονται στην οµάδα
Ι και αποτυπώνονται στον παραπάνω πίνακα ύψους 8.113.340,81 €, είναι µικρότερο κατά 272.487,46 € από
το σύνολο των εισπραχθέντων της 31-12-2018, ύψους 8.385.828,27 €.
Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της οµάδας Ι την 31-12-2019 έχει υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης από τα
αρχικά προϋπολογισθέντα του 2020, ο ∆ήµος Λευκάδας µε βάση την αριθµ. οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ
3054/Β/29-07-2019, τεύχος Β΄) ΚΥΑ , περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
∆ήµων οικονοµικού έτους 2020, δύναται να προβεί σε αναµόρφωση για την οµάδα εσόδων Ι .
Κ.Α.
ΕΣΟ∆ΩΝ
0111.000
0129.000
0211
0311.001
0311.002
0321
0322
0324
0331
0341
0342
0343.001
0343.002
0411
0412
0413
0414
0415
0417.000
0417.001
0441.001
0441.002
0451
0452

0461.001
0468
0521.001
0521.002
0521.003
0521.004

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.
1828/89) από ∆ΕΗ Α.Ε.
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.
1828/89) από ιδιωτικούς παρόχους
∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το
δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Λοιπά έσοδα
∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόµων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτίο
Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ. ∆.Ε.
Ελλοµένου
∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου
∆ικαίωµα ενταφιασµού
∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Τέλος ανακοµιδής
∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Έσοδα ανακοµιδής οστών στα ∆ηµοτικά
Κοιµητήρια Λευκάδας
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.
2130/93) από ∆ΕΗ Α.Ε.
Τέλος ακίνητη περιουσίας (άρθρο 24 ν. 2130/93)
από ιδιωτικούς παρόχους
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόµια
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/920/10/1958)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
∆.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ
∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆.Ε.
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
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Αρχικός
Πρ/σµός
2020
55.000,00
50.000,00
53.000,00
3.194.716,40

1η
Αναµόρφωση
0,00
0,00
0
0,00

Τελικός
Πρ/σµός
2020
55.000,00
50.000,00
53.000,00
3.194.716,40

205.283,60

0,00

205.283,60

20.000,00

0,00

20.000,00

800.000,00
44,00
205,00
1.800,00
120.000,00
3.500,00
9.000,00

88.461,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

888.461,67
44,00
205,00
1.800,00
120.000,00
3.500,00
9.000,00

3.000,00
600,00
1.300,00
100,00
200,00
2.500,00
8.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.000,00
600,00
1.300,00
100,00
200,00
2.500,00
8.000,00

147.013,58

0,00

147.013,58

2.986,42

0,00

2.986,42

80.000,00

0,00

80.000,00

55.000,00

0,00

55.000,00

84.000,00
13.000,00

0,00
0,00

84.000,00
13.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

26.000,00

0,00

26.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0523
0527.001
0527.002
0527.003
0527.004
0529.001
0712.001
0715.001
0715.003

0717.001
0719.001
0719.002
0719.004
0719.005
0719.006
1122
1411.002
1511
1512
1513
1519.001
1519.002
1519.008
1613
1699.007
1699.008
2111.001
2111.002
2112
2114
2115.001
2115.002
2118
2119.002
2119.003
2119.005

Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος
(άρθρο 34 Ν 1337/83
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Λευκάδας
Τροφεία Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Βλυχού
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Καρυάς
Εισφορές προγραµµάτων, ΚΑΠΗ,TAEWODO
Μισθώµατα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών
Τέλος διαφήµισης από ∆ιαφηµιστικές Πινακίδες
Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄ του άρθρου
15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν
2880/2001)
Έσοδα από µισθώµατα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας
Παράβολα Αδειών Καταστηµάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και
επαγγελµατιών πωλητών υπαίθριου εµπορίου
Έσοδα από κερµατοδέκτες στα Σύβοτα - Βασιλική
Λοιπά τακτικά έσοδα
Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259
∆ΚΚ)
∆ωρεές κοινωνικού παντοπωλείου
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών
(άρθρο 6 Ν∆ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ
170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)
Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών
διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)
Πρόστιµα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων
κ.λ.π.
Πρόστιµα παρ.συνδέσεων-παρεµβάσεων
Ύδρευση-Αποχ.
Πρόστιµα για παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση
Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις
Είσπραξη ποσών αναδόχων για έξοδα
δηµοσιεύσεων διακηρύξεων
Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής
τηλεφωνίας διακηρύξεων
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού από ∆ΕΗ Α.Ε.
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού από ιδιωτικούς παρόχους
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
ύδρευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα
αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
απο ∆ΕΗ Α.Ε.
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
από ιδιωτικούς παρόχους
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών
ΕΣΟ∆Α ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2016
Έσοδα µαρίνας 2016-2017, 13%
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάµου νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΑ

Β. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ
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22.000,00

0,00

22.000,00

29.986,00
12.551,00
8.943,00
2.090,00
900,00
100.000,00
400,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.986,00
12.551,00
8.943,00
2.090,00
900,00
100.000,00
400,00
2.000,00

738.860,82
9.000,00
7.000,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

738.860,82
9.000,00
7.000,00
200,00

1.000,00
200,00
600,00

0,00
0,00
0,00

1.000,00
200,00
600,00

2.000,00
100.000,00

0,00
0,00

2.000,00
100.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

600,00

0,00

600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00
5.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00

2.000,00
5.000,00
3.000,00

100,00

0,00

100,00

473.881,17

0,00

473.881,17

76.118,83

0,00

76.118,83

450.000,00

42.500,00

492.500,00

280.000,00

42.500,00

322.500,00

13.679,16

0,00

13.679,16

1.220,84

0,00

1.220,84

100.000,00

0,00

100.000,00

379.699,32
14.500,00

0,00
0,00

379.699,32
14.500,00

100,00
7.939.879,14

0,00
173.461,67

100,00
8.113.340,81

Μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα αποτυπώνεται πλέον το πραγµατικό ύψος των
εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α.Ε. 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του
οικονοµικού έτους 2019 και θα συντελείται ανάλογη διαµόρφωση του «85» ο οποίος επαναϋπολογίζεται
σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
Ο Κ.Α.Ε. 85 του 2020 θα αναµορφωθεί αναλογικά µε τα εισπραχθέντα έσοδα την 31-12-2019 του Κ.Α.
Εσόδων 32 που ανήλθαν στο ύψος των 1.198.105,60 €.
Εισπράξεις 2019
Κ.Α.Ε. 32

1.198.105,60

Ο Κ.Α. Εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»,
διαµορφώνεται βάσει των βεβαιώσεων την 31-12-2019
Κωδικός
προϋπολογισµού

32-Εσόδων

Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32, 1-1-2020 βάσει
των βεβαιωθέντων (εισπρακτέα
υπόλοιπα)
την 31-12-2019
1.198.105,60

Προϋπολογισµός
1-1-2020

7.196.736,52

Με βάση τα παραπάνω, το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-85, 20-85 και 25-85 πρέπει να ανέλθει σε 5.998.630,92
€.
Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32
1-1-2020
Εισπράξεις 2019
Κ.Α.Ε. 32
Κ.Α.Ε. 00-8511.001
20-8511
25-8511 του 2020

7.196.736,52
1.198.105,60
5.998.630,92

Συγκεκριµένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναµόρφωση:
Κ.Α.
Εσόδων
2020

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικός
Πρ/σµός
2020

1η Αναµόρφωση

Τελικός
Πρ/σµός
2020

30.573,90

26,70

30.600,60

3211

Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού

3212

Τέλη και δικαιώµατα
ύδρευσης

2.863.085,81

836.214,13

3.699.299,94

3213

Τέλη και δικαιώµατα
άρδευσης

32.658,11

-448,36

32.290,75

3214

Τέλη και δικαιώµατα
αποχέτευσης

549.422,13

28.071,11

577.493,24

3215

Τέλος ακίνητης
περιουσίας

1.192,33

1,16

1.193,49

3216

∆υνητικά ανταποδοτικά
τέλη και εισφορές

5.745,81

-49,50

5.696,31

676.334,31

4.302,49

680.636,80

129.674,69

-1.438,27

128.236,42

3218

Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών
Κοινόχρηστοι Χώροι

3219.001
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Παρατηρήσεις

Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020

Λοιπά εισπρακτέα
3219.002

3219.003

Εισφορά λόγω ένταξηςεπέκτασης
πολεοδοµικών σχεδίων.

13.439,40

-268,75

13.170,65

273.427,10

2.999,27

276.426,37

3219.004

Μισθώµατα από χρήση
αιγιαλού-ακτών

43.181,73

11.904,40

55.086,13

3219.005

Έσοδα από δικαιώµατα
Βοσκής

4.809,23

0,00

4.809,23

39.201,33

25.348,79

64.550,12

3219.006

Μισθώµατα Αστικών
ΑκινήτωνΚαλλιεργήσιµης Γής

3219.007

Έσοδα από ΦΠΑ 13%
ύδρευσης

101.387,05

-3.102,29

98.284,76

3219.008

Έσοδα ΦΠΑ 23%
αποχέτευσης

39.443,40

-961,24

38.482,16

3219.010

Πρόστιµα από
παράνοµη αµµοληψία

1.628,75

0,00

1.628,75

12.778,22

36.598,80

49.377,02

Έσοδα από τροφεία
3219.012

3219.013

Τέλος διαµονής
παρεπιδηµούντων

1.948,97

601,97

2.550,94

3219.014

Τέλη χρήσεως
υπονόµων

83.904,63

163.065,17

246.969,80

147,53

0,00

147,53

3219.016

Φόρος
ηλεκτροδοτούµενων
χώρων
Ειδική εισφορά
εφαρµογής ρυµοτοµ

94.694,26

-1.739,99

92.954,27

3219.017

Έσοδα από ενοικίαση
ακινήτων

14.009,89

-237,17

13.772,72

3219.018

Τέλη χρήσης ψυκτικού
θαλάµου νεκρών

240,00

1.110,00

1.350,00

1.60.692,83

21.116,69

1.081.809,52

6.073.621,41

1.123.115,11

7.196.736,52

Αρχικός
Πρ/σµός 2019

1η Αναµόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισµός

3219.015

Έκτακτα γενικά έσοδα
3221

Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020
Σύµφωνα µε το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2020

Σύνολο

Κ.Α.
Εξόδων
2020

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
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Παρατηρήσεις

008511.001

Προβλέψεις µη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

2.183.392,90

216.059,47

2.399.452,37

20-8511

Προβλέψεις µη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

30.573,90

26,70

30.600,00

2.564.285,55

1.004.292,40

3.568.577,95

25-8511

Προβλέψεις µη
είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων
Σύνολο

4.778.252,35

1.220.378,57

5.998.630,92

Σύµφωνα µε τις
εισπράξεις
σε Κ.Α.Ε.
31-12-2019

Η διαφορά του Κ.Α.Ε. 32 (7.196.736,52 €) µείον το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-8511.001 20-8511 και 25-8511
(5.998.630,92 €) ήτοι 1.198.105,60 ευρώ είναι το ποσό που δύναται να εισπράξει ο ∆ήµος εντός της χρήσης
του 2020 µε βάση τα εισπραχθέντα του 2019.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το
ποσό που προέκυψε κατά την 31-12-2019.

Κ.Α.Ε.

5111

5119

5121.000

5121.001

5122

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
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 δήµου
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
173.042.32
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα (εκτός
Π∆Ε) για πιστώσεις
προοριζόµενες για
επενδυτικές δαπάνες

Αρχικό
Ποσό

Ποσό
Μεταβολής

Τελικό
Ποσό

1.234.168,00

336.785,07

1.570.953,07

1.854.173,47

304.290,88

2.158.464,35

865.832,00

-805.179,46

60.652,54

0,00

173.042,32

173.042,32

912.115,04

-472.879,65

439.235,39

8

Παρατηρήσεις
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
τακτικών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Aύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
τακτικών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων (εκτός
Π∆Ε) σύµφωνα, µε το
πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2019

5124

Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη
ειδικευµένων
δαπανών
Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
(ΕΣΠΑ και Εθνικό
Π∆Ε)

5129

Χρηµατικό υπόλοιπο
προερχόµενο από
έκτακτα έσοδα για
την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήµου

5123

Σύνολο

150.000,00

1.514.847,90

1.664.847,90

1.033.711,49

-793.185,10

240.526,39

150.000,00

68.456,96

218.456,96

6.200.000,00

326.178,92

6.526.178,92

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Μείωση έπειτα από την
ανάλυση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
εσόδων από ΕΣΠΑ και Π∆Ε,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
ταµειακών διαθεσίµων της
31/12/2019

∆. Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α.Ε. 81 όπου θα εγγραφούν τα πραγµατικά ποσά που προέκυψαν κατά τη λήξη
του έτους 2019:

Κ.Α.Ε.
00-8117.009
10-8117.009
15-8115
20-8117.009
25-8117.009
30-8117.009
35-8117.009
45-8117.009
50-8117.009
60-8117.001
62-8117.001
63-8117.001
70-8117.001
70-8117.009
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικό Ποσό
650.000,00
35.000,00
75.000,00
125.000,00
68.000,00
235.168,00
6.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
865.832,00
14.000,00
17.000,00
0,00
2.100.000,00

Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
∆ιάφορα έξοδα
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ

Ποσό
Μεταβολής
51.740,69
4.139,52
-32.503,32
123.710,10
35.040,72
-100.334,83
6.489,31
2.139,25
-495,98
-4.641,09
0,00
-14.000,00
-17.000,00
15.119,03
69.403,40

Τελικό Ποσό
701.740,69
39.139,52
42.496,68
248.710,10
103.040,72
134.833,17
12.489,31
5.139,25
504,02
358,91
865.832,00
0,00
0,00
15.119,03
2.169.403,40

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
A) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 18209/13-03-2020 (Α∆Α: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ) απόφαση
του ΥΠΕΣ περί έκτακτης κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους
∆ήµους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19, συνολικής δαπάνης 40.000,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό
του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.

Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1211.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την
αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19» µε το ποσό των 40.000,00 €.
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.059 µε τίτλο «Υπηρεσίες συναφείς για την αντιµετώπιση του
κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυµάνσεις, καθαρισµοί κλπ).» µε το
ποσό των 24.800,00 €.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6631.001 µε τίτλο «Προµήθειες υλικού, παροχής µέσων προστασίας
των εργαζοµένων για την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορονοϊού
COVID-19» µε το ποσό των 15.200,00 €.
B) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 20210/27-03-2020 (Α∆Α: ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ) απόφαση
του ΥΠΕΣ περί έκτακτης κατανοµής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους
∆ήµους της Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού
COVID-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά, συνολικής δαπάνης 10.000,00 ευρώ θα πρέπει
να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και
Εξόδων.

Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1211.002 µε τίτλο «Έκτακτα έσοδα για την κάλυψη αναγκών
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε χώρους διαµονής των ROMA» µε το ποσό των
10.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6495.019 µε τίτλο «Υπηρεσίες συναφείς για την αντιµετώπιση του
κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυµάνσεις, µυοκτονίες κλπ) σε
χώρους διαµονής των ROMA» µε το ποσό των 8.000,00 €.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-7336.001 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
διαµονής ROMA στα πλαίσια αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» µε το ποσό των
2.000,00 €

2) ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 486/16-03-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κρίνεται αναγκαίο να µειωθούν και να διαγραφούν διάφορες πιστώσεις που
αφορούν έργα του ∆ήµου, που πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Οι χρηµατοδοτήσεις
είχαν αρχικά εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου παρελθόντα έτους προκειµένου τα έργα αυτά να
µπορέσουν να δηµοπρατηθούν και να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες αναθέσεων. Για τα έργα αυτά έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται, και µέχρι σήµερα έχουν εξοφληθεί άλλα µερικώς και άλλα
ολικώς από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 583.286,09 ευρώ και θα πρέπει να µειωθεί από τον προϋπολογισµό του έτους 2020
µε ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
2. Α) Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος
του Π.∆.Ε.)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.015 µε τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠ.Ε.Σ.-Πρόγραµµα κάλυψης και
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α και Β
βαθµού της Χώρας» µε το ποσό των 17.206,00 ευρώ.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον
παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
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-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 64-7323.0009 µε τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων περιοχής
πυρόπληκτων πόλης Λευκάδας» µε το ποσό των 17.206,00 ευρώ.

2. Β) ∆ιαγραφή Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού
τµήµατος του Π.∆.Ε.)
-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.017 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για θεοµηνίες» µε το
ποσό των 200.000,00 ευρώ.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον
παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.010 µε τίτλο «Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών
από θεοµηνίες στην πόλη της Λευκάδας» µε το ποσό των 200.000,00 €, λόγω αποπληρωµής του
έργου σύµφωνα και µε το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Γ) Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος
του Π.∆.Ε.)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.022 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση για την επισκευή και τη συντήρηση
του δηµοτικού οδικού δικτύου ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 364.580,09 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.014 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων και
∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 207.551,81 ευρώ και

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.015 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε.
Σφακιωτών και ∆.Ε. Καρυάς» µε το ποσό των 157.028,28 ευρώ.

2. ∆) Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος
του Π.∆.Ε.)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.030 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο: "Πιλοτική ∆ράση
Αµαυτίων, διαµόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του σχολικού
συγκροτήµατος 2ου και 3ου δηµοτικού σχολείου Λευκάδας"» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 63-7341.010 µε τίτλο «Πιλοτική ∆ράση Εµαυτίων, διαµόρφωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του αυλείου χώρου του σχολικού συγκροτήµατος 2ου και 3ου δηµοτικού σχολείου
Λευκάδας» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ΄αρ. πρωτ. 17372/2019 εργολαβική
σύµβαση.

3) Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 486/16-03-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας αφορά χρηµατοδότηση που εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στον
προϋπολογισµού έτους 2020, ενώ υπήρχε στον προϋπολογισµό έτους 2019. Ήτοι:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.036 µε τίτλο «Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» µε το ποσό των
300.000,00 ευρώ.
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον
παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 30-7341.012 µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου
Λευκάδας» µε το ποσό των 300.000,00 ευρώ.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσό της µεταβολής ανέρχεται στα
1.389.469,61 ευρώ και
ποσό 58.399,71 ευρώ προερχόµενο από το αρχικό αποθεµατικό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού έτους 2020 αποτελεί το άθροισµα στο ποσό των 1.447.869,32 ευρώ.

ΣΤ. Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 17.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει
στα αντλιοστάσια της ∆.Ε. Λευκάδας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 17.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει
στα αντλιοστάσια της ∆.Ε. Απολλωνίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το
ποσό των 17.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει
στα αντλιοστάσια της ∆.Ε. Ελλοµένου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.004 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Καρυάς» κατά το ποσό
των 8.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει στα
αντλιοστάσια της ∆.Ε. Καρυάς.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει
στα αντλιοστάσια της ∆.Ε. Σφακιωτών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Καλάµου» κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει
στα αντλιοστάσια της ∆.Ε. Καλάµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7135.007 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ∆.Ε. Καστού» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες που έχουν προκύψει στα
αντλιοστάσια της ∆.Ε. Καστού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7326.013 µε τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου ∆.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, για την κατασκευή νέων αποχετευτικών δικτύων σε
συνέχεια των υπαρχόντων δικτύων της ∆.Ε. Λευκάδας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το
ποσό των 9.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι συντηρήσεις και οι επισκευές στα
οχήµατα της Τεχνικής Υπηρεσίας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7321.014 µε τίτλο «Εργασίες κατασκευής ξυλοτύπου αύλειου χώρου
∆ηµοτικού Σχολείου Βασιλικής» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να κατασκευαστεί
ξύλινος φράχτης περίφραξης του δηµοτικού σχολείου για την ασφάλεια των µαθητών.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.104 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις - βελτιώσεις κοινόχρηστων
χώρων ∆Ε Καρυάς και ∆Ε Σφακιωτών» κατά το ποσό των 3.743,99 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.064 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες για τη διάνοιξη
οδών σχεδίου πόλης» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να αρχίσουν οι εργασίες
διάνοιξης νέων οδών στο σχέδιο πόλης.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.082 µε τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων Εξάνθειας ∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.108 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.023 µε τίτλο «Επισκευές γηπέδου Νυδριού» κατά το ποσό των
13.553,57 ευρώ, ενώ ήταν συνεχιζόµενο έργου εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε στο Τεχνικό
Πρόγραµµα του 2020.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.032 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου
Τσουκαλάδων στο χώρο της δεξαµενής» κατά το ποσό των 434,97 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.054 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης οχετού όµβριων
Λαζαράτων -Σπανοχωρίου ∆Ε Σφακιωτών και Τ.Κ. Πλατυστόµων ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό
των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν πρόσθετες εργασίες στις περιοχές αυτές
για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7341.018 µε τίτλο «Καταπείγουσα κατασκευή δικτύου όµβριων
περιοχής Αγ. Μηνά» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, επειδή τα έργα της ανάπλασης της
πλατείας Αγ. Μηνά βρίσκονται σε εξέλιξη και ο προϋπολογισµός τους δεν µπορούσε να καλύψει τη
δαπάνη του αποχετευτικού δικτύου όµβριων, χρειάζεται να δηµιουργηθεί η εν λόγω δαπάνη για να
αποπερατωθούν τα έργα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.930,00 ευρώ, ενώ ήταν συνεχιζόµενο έργου εκ παραδροµής δεν
συµπεριλήφθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2020.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.040 µε τίτλο «Καθαρισµός χανδάκων στράγγισης
παραπλεύρως αγροτικών δρόµων κάµπου Βασιλικής ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
23.000,00 ευρώ, προκειµένου να καθαριστούν οι χάνδρακες απορροής όµβριων υδάτων για την
αποφυγή πληµµυρών από λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων.

Το ανωτέρω ποσό των 275.422,53 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111).

Ζ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-10-15-30-35-45-70) και µεταφορά τους στο αποθεµατικό
(Κ.Α.Ε. 9111)
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6117.000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές
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υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή
οι συµβάσεις εργασίας που πρόκειται να ανατεθούν έχουν καταγραφεί σε ειδικούς κωδικούς
αναλυτικά του προϋπολογισµού έτους 2020.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.038 µε τίτλο «Προµήθεια και εγκατάσταση συναγερµού στο ∆ήµο
Λευκάδας» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή κατά το προηγούµενο έτος
πραγµατοποιήθηκε η αγορά και η τοποθέτηση νέων σειρήνων, όπως ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο,
σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσς. πρωτ. 438/Φ.Π.4/09-03-2020 έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.058 µε τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας»
κατά το ποσό των 160.000,00 ευρώ, διότι εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δε θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.067 µε τίτλο «Κατασκευή δρόµου σχεδίου πόλης Βασιλικής» κατά το
ποσό των 170.000,00 ευρώ, διότι εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δε θα δαπανηθεί
το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.082 µε τίτλο «Αποπεράτωση οδών και κοινοχρήστων χώρων
σχεδίου πόλης Νυδριού-Μεγ. Αυλακίου» κατά το ποσό των 80.000,00 ευρώ, διότι η κατασκευή του
έργου δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.086 µε τίτλο «Κατασκευή - ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών σχεδίου
πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 37.850,00 ευρώ, διότι εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους δε θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό.

Το ανωτέρω ποσό των 477.850,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6117.007 µε τίτλο «Υπηρεσίες κατάρτισης Επιχειρησιακού
Προγράµµατος» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να αποτυπώσει τη
διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των
δράσεων του, όπως ορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), και το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης).
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6452 µε τίτλο «Συνδροµές internet» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
προκειµένου οι οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
και πληροφόρηση σε εξειδικευµένες επιπρόσθετες υπηρεσίες που αφορούν θεµατικές ενότητες
αποκλειστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.014 µε τίτλο «Μισθώµατα λειτουργίας ΚΕΠ» κατά το ποσό των
2.550,00 ευρώ, προκειµένου να αποπληρωθούν οφειλές των τριών τελευταίων µηνών του
προηγούµενου έτους για ενοίκια ΚΕΠ.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.021 µε τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισµός ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων» κατά το ποσό των 16.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί σε
διαγωνιστική διαδικασία για την αντιµετώπιση του χρόνιου προβλήµατος των ανεπιτήρητων
παραγωγικών ζώων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6822.001 µε τίτλο «Πρόστιµα – ρυθµίσεις - προσαυξήσεις Ασφαλιστικών
Ταµείων» κατά το ποσό των 20.500,00 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν στον ΕΦΚΑ µισθωτών
εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου (πρώην σχολικής φύλακα) για την περίοδο από τον
Φεβρουάριο/2001 έως και τον Οκτώβριο/2006 που απασχολήθηκε στο πρόγραµµα απόκτησης
εργασιακής εµπειρίας, σύµφωνα µε το από 27-02-2020 έγγραφο του γραφείου Μισθοδοσίας.
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Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6823.001 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας δικαστικών αποφάσεων» κατά το
ποσό των 20.000,00 ευρώ, για την πληρωµή των τόκων υπερηµερίας στους δικαιούχους ενάγοντες
των δικαστικών αποφάσεων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6115.006 µε τίτλο «Οικονοµικός έλεγχος στη Μαρίνα Λευκάδας για
απόδοση του 13% επί των ακαθαρίστων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος
να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο της απόδοσης του 13% επί των ακαθαρίστων εσόδων της τελευταίας
τριετίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7131.001 µε τίτλο «Προµήθεια ψηφιακών φωτοτυπικών µηχανηµάτων»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7134.001 µε αλλαγή τίτλου σε «Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές-Εκτυπωτές-Fax-scanners και λοιπού υποστηρικτικού υλικού)» κατά το
ποσό των 35.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία για την
προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7134.003 µε τίτλο «Εφαρµογές υποστηρικτικού λογισµικού ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης» κατά των 36.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να εναρµονιστεί µε τις ευρωπαϊκές
οδηγίες της ψηφιακής διακίνησης των εγγράφων, και να δηµιουργήσει τις υποδοµές για την
πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωµών, των αιτηµάτων των πολιτών και άλλων ψηφιακών
εφαρµογών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 4.372,00 ευρώ, για την πρόσληψη
δύο έκτακτων εργατών, ειδικότητας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ,
για δύο µήνες, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 1.180,00
ευρώ, για την απόδοση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των δύο ανωτέρω εργατών µε
σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6117.001 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για το Ρ/Σ Καρυάς
(δηµοσιογραφική στήριξη)» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, για τη δηµοσιογραφική υποστήριξη
του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού, προάγοντας
τις κοινωνικές, πολιτιστικές και λοιπές
δραστηριότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6117.003 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για τεχνική υποστήριξη στο Ρ/Σ
Καρυάς» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης της επισκευής και
της συντήρησης του Ρ/Σ ΚΑΡΥΑΣ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6434.001 µε τίτλο «∆απάνες εκπροσώπησης συµµετοχής του
∆ήµου σε βραβεύσεις (Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, κ.α.)» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες ταξιδιών, διαµονής, εσωτερικών µετακινήσεων κλπ των
εκπροσώπων του ∆ήµου για τη συµµετοχή τους σε τελετές απονοµής βραβείων και ανάλογων
διακριθεισών προτάσεων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.001 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» κατά το ποσό
των 14.000,00 ευρώ, για την υποστήριξη οικογενειών και µοναχικών ατόµων που πλήττονται και
απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό στα πλαίσια της Κοινωνικής Προστασίας
και Μέριµνας των ευπαθών αυτών οµάδων του πληθυσµού, και ιδιαιτέρως πρόσφατα µε το
ξέσπασµα της µεγάλης πανδηµίας του κορονοϊού, covid-19.
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Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.004 µε τίτλο «Εγκατάσταση - τοποθέτηση εξοπλισµού πυρασφάλειας
στους δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η δαπάνη της εγκατάστασης στα κτίρια των παιδικών σταθµών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-7135.006 µε τίτλο «Προµήθεια αγάλµατος Λευκαδίτισσας
αγρότισσας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να αναδείξουµε τη συµβολή της
Λευκαδίτισσας γυναίκας της υπαίθρου στην τοπική αγροτική οικονοµία, η οποία εργάζονταν χωρίς
ωράριο, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 21.300,00 ευρώ, προκειµένου ο
∆ήµος να προβεί σε προσλήψεις έκτακτου προσωπικού α) είκοσι (20) εργάτες ΥΕ γενικών
καθηκόντων για δύο µήνες µε πέντε ηµεροµίσθια µηνιαίως και β) τέσσερα (4) άτοµα για τέσσερις
µήνες µε την ειδικότητα ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ου
ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 2 του 24 άρθρου (24) της από 14-3-20
ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-20).
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.550,00
ευρώ, για την απόδοση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των δύο ανωτέρω κατηγοριών
εργατών µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.009 µε τίτλο «Υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης κόστους ωφέλειας και εκτίµησης της σηµαντικότητας εσόδων από τη λειτουργία του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί
χρηµατοοικονοµική ανάλυση παρουσιάζοντας, αναλύοντας και υπολογίζοντας όλες οι
χρηµατοοικονοµικές παραµέτρους της λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου και εξετάζοντας τη
βιωσιµότητα του έργου στα οικονοµικά αποτελέσµατα µε αποτίµηση των ταµειακών ροών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των
14.000,00 ευρώ, για την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών στα µηχανήµατα της
Τεχνικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 264/12-02-2020, έγγραφο του τµήµατος
∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.038 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές στις
∆.Ε. Σφακιωτών, Απολλωνίων» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για σιδηρές κατασκευές που
πραγµατοποιούν οι εργάτες του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7131.008 µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης
πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, για να συµβάλλει αποφασιστικά στην εξεύρεση
µιας θέσης στάθµευσης στο κέντρο της πόλης µε ενδεικτική γραµµογράφηση επί του οδοστρώµατος
για όλες τις κατηγορίες των οδηγών (µονίµων κατοίκων, επισκεπτών, ειδικών θέσεων,
επαγγελµατιών κλπ).
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7132.006 µε τίτλο «Προµήθεια επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αγορά ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7135.008 µε τίτλο «Προµήθεια καθισµάτων ανάπαυσης» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της δαπάνης, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
487/16-03-2020, έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7135.012 µε τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων ακινητοποίησης αυτοκινήτων»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη της ηλεκτρονικής
συσκευής που θα εγκαθίσταται στα αυτοκίνητα του ∆ήµου αποτρέποντας τον κινητήρα να ξεκινήσει
εκτός αν χρησιµοποιείται το σωστό κλειδί.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 35-6414.002 µε τίτλο «Μεταφορές οχηµάτων και µηχανηµάτων» κατά
το ποσό των 8.000,00 ευρώ, για µεταφορές στα νησιά Κάλαµο και Καστό προς εξυπηρέτηση των
αναγκών των ∆.Ε. της υπηρεσίας Πρασίνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
1.000,00 ευρώ, για την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα της
υπηρεσίας Πρασίνου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 264/12-02-2020, έγγραφο του τµήµατος
∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6672.000 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των
1.000,00 ευρώ, για την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών στα µηχανήµατα της
υπηρεσίας Πρασίνου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 264/12-02-2020, έγγραφο του τµήµατος
∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-7132.002 µε τίτλο «Προµήθεια αγροτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της
υπηρεσίας πρασίνου» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αγορά.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 45-6117.001 µε τίτλο «Υπηρεσίες ανακοµιδής οστών στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια
Λευκάδας» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι αναγκαίες
εργασίες ανακοµιδής των οστών, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 438/09-03-2020 του τµήµατος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 45-7336.004 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης νεκροταφείου
Μαραντοχωρίου» κατά το ποσό των 18.160,00 ευρώ, για τον ευπρεπισµών των χώρων του
κοιµητηρίου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 487/16-03-2020 της ∆/νσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6236.003 µε τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθµευσης ∆.Ε.
Λευκάδας-Σφακιωτών» κατά το ποσό των 200,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
µίσθωση ακινήτου για χώρο στάθµευσης στο ∆ρυµώνα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Ιχθυοτροφείων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου τα µεταφορικά µέσα των
ιχθυοτροφείων να συντηρηθούν για την ασφαλή τους λειτουργίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
264/12-02-2020, έγγραφο του τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6699.009 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για εξοπλισµό ακτών» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, για την προµήθεια βασικών και απολύτως αναγκαίων υλικών που
εξασφαλίζουν τη συµµετοχή των παραλιών του ∆ήµου στο πρόγραµµα ¨Γαλάζια Σηµαία¨, σύµφωνα
µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 438/09-03-2020 του τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6699.015 µε τίτλο «Προµήθεια αυτόµατου συστήµατος ηρέµησης
ζώων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του
συστήµατος που αφορά την ηρέµηση των αδέσποτων ζώων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για την
αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές» κατά το ποσό
των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δαπάνες διαφόρων υλικών για µετανάστες
και πρόσφυγες που προσεγγίζουν το νησί.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6826 µε τίτλο «∆απάνες για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από
τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν δαπάνες που αφορούν σε προµήθειες βασικών ανθρώπινων αναγκών παροχής
νερού και τροφής σε µετανάστες και πρόσφυγες που λαθραία επιβιβάζονται στο νησί µας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-7135.016 µε τίτλο «Προµήθεια παγίου εξοπλισµού για την
αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από τις µεταναστευτικές/προσφυγικές ροές» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δαπάνες που αφορούν σε προµήθειες πάγιου
εξοπλισµού σε µετανάστες και πρόσφυγες που λαθραία επιβιβάζονται στο νησί µας.
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Με σύνολο αυξοµειώσεων (477.850,00 € - 346.612,00 €) των ανωτέρω υπηρεσιών προκύπτει ποσό
131.238,00 ευρώ και µεταφέρεται στο αποθεµατικό 9111.

Η. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών,
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 623.280,60 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες που κρίνονται αναγκαίες στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6414.003 µε τίτλο «Μεταφορές - µετακινήσεις υπόγειων κάδων» κατά το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

Το ανωτέρω ποσό των 624.280,60 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 3.373,00 ευρώ, προκειµένου να
καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας στην Υπηρεσία της Καθαριότητας για µία εργαζόµενη υπάλληλο η
οποία µετακινήθηκε από την υπηρεσία της Καθαριότητας στη ∆ιοικητική υπηρεσία, από την
ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε ΥΕ Κλητήρων, κατά το τελευταίο δίµηνο του 2019 και για
λόγους γραφειοκρατίας (απόφαση Υπηρεσιακού Συµβουλίου, απόφαση ∆ηµάρχου, ΦΕΚ
δηµοσίευσης κλπ) καθυστέρησε η µετακίνησή της, (η δαπάνη µισθοδοσίας της δεν είχε προβλεφθεί
στην υπηρεσία της Καθαριότητας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2020).

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6013 µε τίτλο «Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75» κατά το ποσό των 8.300,00
ευρώ, που αφορά αποζηµίωση υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης σύµφωνα µε το από 12-02-2020
έγγραφο του γραφείου µισθοδοσίας, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 79.140,00 ευρώ, προκειµένου να
καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας των δέκα πέντε έκτακτων εργαζοµένων στην Υπηρεσία της
Καθαριότητας για πέντε µήνες µε συµβάσεις Ι∆ΟΧ για την λειτουργία των Σταθµών Μεταφόρτωσης
απορριµµάτων (ΣΜΑ), σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 214/05-02-2020 του Τµήµατος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» κατά το ποσό
των 93,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη, η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη παροχή
σε χρήµα» κατά το ποσό των 8,50 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη, η οποία δεν είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 381,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη, η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη παροχής
σε είδος» κατά το ποσό των 139,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη, η οποία δεν είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 23.400,00
ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω εργαζοµένων στα ΣΜΑ µε
σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ.
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6117.004 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολογικής υποδοµής για
τη λειτουργία του ασύρµατου δικτύου Wi Fi 4U στην πόλη της Λευκάδας» κατά το ποσό των
3.100,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της ηλεκτρολογικής υποδοµής για τη λειτουργία του
ασύρµατου δικτύου Wi Fi 4U, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 477/13-03-2020 της ∆/νσης των
Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών
αποβλήτων» κατά το ποσό των 279.976,00 ευρώ, σύµφωνα µε την παρατήρηση της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισµού έτους 2020 όπου απαιτείται να γίνει εναρµόνιση του ανωτέρω Κ.Α.Ε. σύµφωνα µε
την αρ. 141/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6264.000 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες για την αντιµετώπιση
έκτακτων βλαβών που έχουν προκύψει στα µηχανήµατα του ∆ήµου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6414.005 µε τίτλο «Μεταφορές οχηµάτων και µηχανηµάτων» κατά το ποσό
των 3.500,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι θαλάσσιες µεταφορές µηχανηµάτων
(π.χ. καλαθοφόρο) για βλάβες και συντηρήσεις του δικτύου του ηλεκτροφωτισµού στα νησιά Καστό
και Κάλαµο.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6673.003 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών και λαδιών για την
λειτουργία των ΣΜΑ» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, για την οµαλή λειτουργία των
µηχανηµάτων των ΣΜΑ, σύµφωνα και µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 62/14-01-2020 έγγραφο του τµήµατος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.011 µε τίτλο «Προµήθεια έξυπνων κάδων πόλης» κατά το ποσό των
4.000,00 ευρώ, προκειµένου να ενισχυθούν όλα τα σηµεία αιχµής της πόλης µε τους έξυπνους
κάδους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. «20-7326.013 µε τίτλο «Επιχωµάτωση ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για
πυροπροστασία» κατά το ποσό των 73.160,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 26070/24-122019 σύµβαση, δαπάνη η οποία κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθεί.

Θ. Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.001 µε τίτλο «Εργασ. µετρ. υδροµ. ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, προκειµένου πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις των υδρόµετρων στην ∆.Ε.
Λευκάδας µε σύµβαση ανάθεσης εργασίας, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020,
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.002 µε τίτλο «Εργασ. µετρ. υδροµ. ∆.Ε. Απολλωνίων και ∆.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις
των υδρόµετρων στις ∆.Ε. Απολλωνίων και Ελλοµένου µε συµβάσεις ανάθεσης εργασιών, σύµφωνα
µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.003 µε τίτλο «Εργασ. µετρ. υδροµ. ∆.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών» κατά
το ποσό των 22.000,00 ευρώ, προκειµένου πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις των υδρόµετρων στις
∆.Ε. Καρυάς και Σφακιωτών µε συµβάσεις ανάθεσης εργασιών, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.006 µε τίτλο «Εργασίες διανοµής λογαριασµών ύδρευσης ∆Ε
Λευκάδας» κατά το ποσό των 6.750,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι διανοµές των
λογαριασµών της ∆.Ε. Λευκάδας µε σύµβαση ανάθεσης εργασίας, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6117.010 µε τίτλο «Σύνδεση παροχών ύδρευσης ∆.Ε. Ελλοµένου»
κατά το ποσό των 20.026,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν συνδέσεις ύδρευσης µε
ανάθεση εργασίας στο νέο δίκτυο που αποτελείται από δύο καινούργιους αγωγούς νέας τεχνολογίας,
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ένας από την κάθε πλευρά του δρόµου, (το έργο κατασκευάζεται από την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων), σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 487/16-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.002 µε τίτλο «Συντ. επισκ. δικτ. ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 20.085,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες συντηρήσεων και
επισκευών στα δίκτυα της ύδρευσης στη ∆.Ε. Απολλωνίων µε σύµβαση εργασίας, σύµφωνα µε το
υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.004 µε τίτλο «Συντ. επισκ. δικτ. ύδρευσης ∆.Ε. Καλάµου - Καστού»
κατά το ποσό των 13.480,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες συντηρήσεων και
επισκευών στα δίκτυα της ύδρευσης στις ∆.Ε. Καλάµου και Καστού µε σύµβαση εργασίας, σύµφωνα
µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης και
αποχέτευσης ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 7.700,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
προµήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆. Ε., σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης,
αποχέτευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή
των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆. Ε., σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-032020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης,
αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί
η προµήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης της ∆. Ε., σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.005 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης ∆.Ε.
Καρυάς» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των
υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ∆. Ε.,
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.006 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης ∆.Ε.
Καλάµου» κατά το ποσό των 9.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των
υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ∆. Ε.,
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.007 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης ∆.Ε.
Σφακιωτών» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των
υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ∆. Ε.,
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-6699.014 µε τίτλο «Προµήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης ∆.Ε.
Καστού» κατά το ποσό των 9.330,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των
υλικών που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης της ∆. Ε.,
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-7336.031 µε τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ∆Ε
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και
αντικατάστασης των φθορών του δικτύου αποχέτευσης της ∆.Ε., σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
549/27-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7336.032 µε τίτλο «Επισκευή υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης
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Μύτικα – Καλάµου» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν
εργασίες για έκτακτες βλάβες στο υποθαλάσσιο αγωγό, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 487/16-032020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-7336.039 µε τίτλο «Έλεγχος λειτουργίας και παρακολούθηση
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού ΒΙΟΚΑ Ελλοµένου» κατά το ποσό των 3.333,12 ευρώ,
προκειµένου να αποπληρωθεί η εν λόγω δαπάνη, όταν κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισµού έτους
2020 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί το ακριβές ποσό πληρωµής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7336.055 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης αγωγών όµβριων
υδάτων» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες
συντήρησης στο δίκτυο των αγωγών απορροής των υδάτων, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
487/16-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 25-7413.011 µε τίτλο «Υδρογεωλογική αναγνωριστική έκθεση στην
περιοχή µεταξύ των οικισµών Καβάλου - Απόλπαινας, ∆. Λευκάδας - Αποτίµηση χαρακτ/κών
Επιφανειακής και Αποτίµηση χαρακτηριστικών επιφανειακής και υπόγειας υδροφορίας και σηµείων
υδροληψίας» κατά το ποσό των 3.100,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί ενώ είχε
συµβασιοποιηθεί κατά το προηγούµενο έτος και δεν πληρώθηκε, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
486/16-03-2020, έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το ανωτέρω ποσό των 263.004,12 ευρώ προκύπτει από τα πλεονάζοντα έσοδα της Οµάδας Ι και ΙΙ στις
31/12/2019 και µεταφέρονται στο αποθεµατικό.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 87.894,89
ευρώ.
Ι. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση
Στον Κ.Α. Εξόδων 20-6117.003 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων και
σύνταξης έκθεσης ενεργειακής αναβάθµισης δικτύου οδοφωτισµού κοινοχρήστων χώρων και
εφαρµογές smart cities.» αντί του τωρινού τίτλου «Υπηρεσίες για εκπόνηση µελέτης ενεργειακής
αναβάθµισης δικτύου οδοφωτισµού κοινόχρηστων χώρων και εφαρµογές smart cities», σύµφωνα µε
το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 580/01-04-20 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, η οποία είπε ότι απέχει της
ψηφοφορίας και θα τοποθετηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Καταµετρήθηκαν οκτώ (8) ψήψοι.

•
•
•

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 το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
η

Εγκρίνει την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2020,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 100/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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