ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 18ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 133/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Απριλίου του έτους
2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 7518/18-4-19 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2 Γιαννιώτης Οδυσσέας
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Περδικάρης Αθανάσιος
5
6
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. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση 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 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. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2018 και εντός του 1 τετραµήνου του 2019, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2019 και να προχωρήσουν
σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως
αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2018, 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. 513/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15926/23-01-2019
(Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4) 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 31-12-2018.
η
• Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 93/2019
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 67926/04-04-2019 (Α∆Α:
Ω1ΩΤΟΡ1Φ-ΓΚ1) 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 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εσόδων 1219.014 µε τίτλο «Υλοποίηση προγράµµατος κοινωνικής προστασίας για
πληµµύρα στις 17/11/2017 - αντικατάσταση οικοσκευής», κατά το ποσό των 17.372,00 ευρώ, διότι η
συγκεκριµένο χρηµατοδότηση έχει αποπληρωθεί.

Το ανωτέρω ποσό των 17.372,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων και
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∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-64-95.017 µε τίτλο «Παρακράτηση 1,5‰ Τ.Π.∆.» κατά το ποσό των 26,06 ευρώ,
που αφορά το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6741.017 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις για αντικατάσταση οικοσυσκευής λόγω
πληµµύρας στις 17-11-2018» κατά το ποσό των 17.345,94 ευρώ, διότι η εν λόγω αποζηµίωση έχει εξοφληθεί
εφάπαξ στους δικαιούχους πληµµυροπαθείς, σύµφωνα µε το αρ. 207Β/2018 µε Α∆Α: 61ΚΧΩΛΙ-ΞΘΜ.
Β. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Κ.Α. ΕΣΟ∆ΟΥ- ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1328.035 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία χώρου προσωρινής
αποθήκευσης απορριµµάτων, εγκατάσταση δεµατοποιητή, κατασκευή µονάδας προεπεξεργασίας
απορριµµάτων & κοµποστοποίησης και αποκατάσταση 6 ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας», κατά το ποσό των
16.482,00 ευρώ, σύµφωνα µε το από 21-2-2019 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Το ανωτέρω ποσό των 16.482,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων και
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7412.002 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας- Μελέτη Η/Μ έργων»
κατά το ποσό των 5.535,00 ευρώ, προκειµένου να αποφορτιστούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου της κατασκευής ΜΟΠΑΚ Λευκάδας.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7412.004 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας- Στατικές µελέτες» κατά
το ποσό των 4.920,00 ευρώ, προκειµένου να αποφορτιστούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου της κατασκευής ΜΟΠΑΚ Λευκάδας.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 62-7412.005 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας – Τοπογραφικές
µελέτες» κατά το ποσό των 6.027,00 ευρώ, προκειµένου να αποφορτιστούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου της κατασκευής ΜΟΠΑΚ Λευκάδας.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1) Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Α) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 817 Π.Ε./28-03-2019 µε Α∆Α: ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ που αφορά την ένταξη
της Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου ύδατος ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό
ΟΠΣ 5029288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», της Π.Ι.Ν. και την αρ. 135/2019
απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:6ΕΗΠΩΛΙ-69Ψ που αφορά την αποδοχής της εν λόγω χρηµατοδότησης, συνολικής
δαπάνης 645.161,29 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες εγγραφές
στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.):
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.002 µε τίτλο «Ένταξη της Πράξης "Αναβάθµιση των υποδοµών
διαχείρισης πόσιµου ύδατος ∆ήµου Λευκάδας" µε κωδ. ΟΠΣ 5029288 στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε το
ποσό των 645.161,29 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.011 µε τίτλο «Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου
ύδατος ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 645.161,29 €.

Β) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 770 Π.Ε./28-03-2019 µε Α∆Α: ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ που αφορά την ένταξη
της Πράξης µε τίτλο «Αναβάθµιση των υποδοµών διαχείρισης πόσιµου ύδατος ∆ήµου Μεγανησίου» µε κωδικό
ΟΠΣ 5028098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», της Π.Ι.Ν. και την αρ. 136/2019
απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:ΩΧΤΠΩΛΙ-ΡΒΘ που αφορά την αποδοχής της εν λόγω χρηµατοδότησης συνολικής
δαπάνης 1.997.741,94 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες εγγραφές
στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
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Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.):
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.003 µε τίτλο «Ένταξη της Πράξης "Αναβάθµιση των υποδοµών
διαχείρισης πόσιµου ύδατος ∆ήµου Μεγανησίου" µε κωδ. ΟΠΣ 5028098 στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε το
ποσό των 1.997.741,94 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία
Εξόδων:

νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.012 µε τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης ∆ήµου
Μεγανησίου» µε το ποσό των 467.741,94 €.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.013 µε τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισµών Σπαρτοχωρίου Κατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου» µε το ποσό των 1.500.000,00 €.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.014 µε τίτλο «Αρχαιολογική επίβλεψη» µε το ποσό των 30.000,00 €.

2) Του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 27084/11-04-2019 µε Α∆Α:ΩΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ του Υπουργείου
Εσωτερικών, που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας» στο
Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» και την αρ. 120/2019 απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:ΩΓ6ΜΩΛΙ-5ΙΩ που αφορά την
αποδοχής της εν λόγω χρηµατοδότησης, συνολικής δαπάνης 700.000,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο
προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.034 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο Ένταξη του
έργου µε τίτλο "Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας" στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ» µε το ποσό
των 700.000,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.021 µε τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας» µε
το ποσό των 700.000,00 €.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσό της µεταβολής ανέρχεται στα 3.309.049,23 ευρώ το οποίο
µέσω του αποθεµατικού του προϋπολογισµού έτους 2019 και λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του
αποθεµατικού (9111: 136.503,53 €) διαµορφώνεται στο τελικό ποσό των 3.445.552,76 ευρώ.

∆. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.009 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και κοινόχρηστων χώρων εντός
οικισµών Τ.Κ ∆Ε Απολλωνίων» κατά το ποσό των 2.498,32 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί κατά
το τελευταίο δίµηνο του έτους 2018.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.080 µε τίτλο «Κατασκευή νησίδας παραλίας πόλης Λευκάδας (µεταξύ
παιδικής χαράς και IONION STAR)», κατά το ποσό των 11.565,94 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί
κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους 2018.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.100 µε τίτλο «Επισκευή - συντήρηση αργολιθοδοµής στην Τ.Κ. Αθανίου»
κατά το ποσό των 6.655,87 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους
2018.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.071 µε τίτλο «Επισκευή δρόµου απο Λαζαράτα-Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)»
κατά το ποσό των 6.500,00 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους
2018.
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Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.100 µε τίτλο «Κατεπείγουσες παρεµβάσεις λόγω κατολισθήσεων σε τµήµα
της ∆ηµοτικής οδού Περιγιάλι - Πλατύστοµα της ∆.Ε. Ελλοµένου», κατά το ποσό των 19.000,00 ευρώ, διότι η
εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους 2018.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 45-7336.006 µε τίτλο «Παρεµβάσεις στο Κοιµητήριο πόλης Λευκάδας», κατά το
ποσό των 5.061,87 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει πληρωθεί κατά το τελευταίο δίµηνο του έτους 2018.
Το ανωτέρω ποσό των 51.282,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 20-7412.001 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας -Μελέτη Η/Μ
έργων» κατά το ποσό των 5.535,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 760/22-04-2018 έγγραφο του
Τµήµατος Τεχνικών έργων, προκειµένου να εξοφληθεί η µελέτη.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 20-7412.002 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Στατικές µελέτες»
κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 760/22-04-2018 έγγραφο του Τµήµατος
Τεχνικών έργων, προκειµένου να εξοφληθεί η µελέτη.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 20-7412.003 µε τίτλο «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Τοπογραφικές
µελέτες» κατά το ποσό των 6.027,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 760/22-04-2018 έγγραφο του
Τµήµατος Τεχνικών έργων, προκειµένου να εξοφληθεί η µελέτη.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 20-7425.022 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για σχεδιασµό,
προγρ/σµό και οργάνωση επιχ. δρ. προµήθειας εξοπλισµού και λειτουργίας σειραδίων κοµποστοποίησης
βιοαποβλήτων µε τη µεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας για το µεταβατικό στάδιο µέχρι την ολοκλήρωση του
ΜΟΠΑΚ Λευκάδας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, διότι µέχρι να λειτουργήσει η ΜΟΠΑΚ Λευκάδας
απαιτείται να πραγµατοποιηθεί ο σχεδιασµός της προσωρινής µονάδας κοµποστοποίησης που αφορά το
µεταβατικό στάδιο διαχείρισης των απορριµµάτων µέχρι τη ολοκλήρωση και την λειτουργία της.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.071 µε τίτλο «Μελέτη τοπογραφικών κτηµατολογικών εργασιών,
ενηµέρωση υποβάθρων, προσαρµογή ρυµοτοµικού σχεδίου, κλείσιµο Ο.Τ.» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
για τη συµπληρώση του φακέλου σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ΥΠΕΚΑ του υπό επανέγκριση σχεδίου πόλεως
Λυγιάς – Καρυωτών του ∆ήµου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 291/Φ.5.29.7/2002-2019 της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.

Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 1.700,00
ευρώ, διότι το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης προκύπτει από έκπτωση διαγωνισµού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.003 µε τίτλο «Επισκευή κάδων απορριµµάτων» κατά το ποσό των 4.500,00
ευρώ, διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες για την υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)» κατά το
ποσό των 1.500,00 ευρώ, διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται
στις άµεσες προτεραιότητες για την υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 150,00 ευρώ,
επειδή δεν απαιτείται το ποσό για την εν λόγω δαπάνη.
Το ανωτέρω ποσό των 7.850,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.018 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων» κατά το ποσό των 3.350,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων,
που αφορά την αρ. 67/2019 µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας
στα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.019 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων υλικών καθαριότητας» κατά το ποσό
των 4.500,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια διαφόρων µικροεργαλείων και υλικών
καθαριότητας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 720/16-04-2019 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

ΣΤ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
650,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης προκύπτει από έκπτωση διαγωνισµού.

Το ανωτέρω ποσό των 650,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.033 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων» κατά το ποσό των 650,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων,
που αφορά την αρ. 67/2019 µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας
στα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης.
Ζ. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
Μειώνεται ο Κ.Α. Ε. 00-6495.002 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.» κατά το ποσό των 5.900,00
ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό προέκυψε έπειτα από τη διαδικασία επιλογής των προσφορών µε κριτήριο την
οικονοµικότερη τιµή.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6117.000 «Αµοιβές παιδιάτρου» κατά το ποσό των 1.920,00 ευρώ, διότι η εν λόγω
δαπάνη περισσεύει έπειτα από υπογραφείσα σύµβαση.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.001 µε τίτλο «Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός στο Ρ/Σ Καρυάς»
κατά το ποσό των 1.080,00 ευρώ, διότι, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 736/17-04-2019 η εν λόγω δαπάνη
δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.

Το ανωτέρω ποσό των 8.900,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6126.005 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΙΚΑ Αιρετών» κατά το ποσό των
30.000,00 ευρώ, λόγω πληρωµής αναδροµικών εισφορών του Ν. 4387/2016 που αφορά τις εργοδοτικές
εισφορές στον ΕΦΚΑ των Αντιδηµάρχων στο ∆ήµο για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2017 έως 31-08-2018,
σύµφωνα µε το υπ΄ πρωτ. εσ. 550/27-03-2019 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.053 µε τίτλο «Εργασίες ταξινόµησης βιβλίων και εγγράφων ιστορικής αξίας
για το Ιστορικό Αρχείο Καρυάς» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, διότι δεν επαρκούσε η διατεθειµένη πίστωση
για την ολοκλήρωση της οργάνωσης της συλλογής των βιβλίων, σύµφωνα µε τη µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6735 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι µε την υπάρχουσα πίστωση δεν καλύφθηκαν όλα τα αιτήµατα που
υποβλήθηκαν για χρηµατοδότηση.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6736 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι µε την υπάρχουσα πίστωση δεν καλύφθηκαν όλα τα αιτήµατα που
υποβλήθηκαν για χρηµατοδότηση.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6673.002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών υλικού Η/Υ» κατά το ποσό των
1.500,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού και
µηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2019, σύµφωνα µε την αρ. 26304/2012-2018 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 10-6699.001 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών στη ∆Ε
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.200,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια αναλωσίµων
µηχανογραφικού εξοπλισµού και µηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος
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2019, σύµφωνα µε την αρ. 26304/20-12-2018 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ/σµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 10-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών στις ∆Ε Καρυάς,
Σφακιωτών, Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καστού και Καλάµου» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού και µηχανών γραφείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2019, σύµφωνα µε την αρ. 26304/20-12-2018 µελέτη του
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού
και µηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2019, σύµφωνα µε την αρ.
26304/20-12-2018 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6699.005 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ ∆.Ε. Ελλοµένου, Απολλωνίων,
Καρυάς, Σφακιωτών, Καστού και Καλάµου» κατά το ποσό των 6.500,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η προµήθεια αναλωσίµων µηχανογραφικού εξοπλισµού και µηχανών γραφείου για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2019, σύµφωνα µε την αρ. 26304/20-12-2018 µελέτη του
Αυτοτελούς Τµήµατος Προγρ/σµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 10-7518.002 µε τίτλο «Συµµετοχή του ∆. Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων ΠΙΝ» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου ο
∆ήµος Λευκάδας να συµµετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας µε τον
διακριτικό τίτλο «Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε δέκα (10) εταιρικές µερίδες των
εκατό (100) ευρώ έκαστη, σύµφωνα µε την αρ. 159/12-04-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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 2.400,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η πρόσληψη ενός ατόµου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ)
δίµηνης απασχόλησης του κλάδου ΠΕ Μουσειολόγων στο Μουσείο Άγγελος Σικελιανός, επειδή η σύµβαση µιας
ωφελούµενης µε το πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ µε οκτάµηνη διάρκεια λήγει στις 15-07-2019.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 600,00 ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές της πρόσληψης µιας θέσης ΠΕ Μουσειολόγου µε δίµηνη
απασχόληση.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6117.003 µε τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης στις δηµοτικές εγκαταστάσεις του
∆ήµου» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να προστατευτούν νυχθηµερόν το αµαξοστάσιο του
∆ήµου και ο µοναδικός δρόµος εισόδου που οδηγεί στο βιολογικό και το ΧΑ∆Α.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.036 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων,
που αφορά την αρ. 67/2019 µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας
στα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 35-6699.009 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων» κατά το
ποσό των 600,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων, που αφορά την αρ. 67/2019
µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας στα οχήµατα της Υπηρεσίας
Πρασίνου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 50-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων» κατά το
ποσό των 120,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων, που αφορά την αρ. 67/2019
µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας στα οχήµατα της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6699.012 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού ασφάλειας οχηµάτων και
µηχανηµάτων έργων» κατά το ποσό των 1.180,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 450/13-03-2019
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ειδικότερα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων,
που αφορά την αρ. 67/2019 µελέτη προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια του εξοπλισµού ασφάλειας
στα οχήµατα και τα µηχανήµατα έργου (των λεωφορείων και των πυροσβεστικών οχηµάτων και µηχανηµάτων)
των υπόλοιπων υπηρεσιών.
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Με σύνολο αυξήσεων 92.600,00 ευρώ. Η διαφορά στις αυξοµειώσεις των ΚΑΕ
αποθεµατικό.

καλύπτεται από το

Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 52.803,53
ευρώ.
Η. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση
Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7425.040 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Καθαρισµός χανδάκων στράγγισης
παραπλεύρως αγροτικών δρόµων κάµπου Βασιλικής ∆.Ε. Απολλωνίων» αντί του τωρινού τίτλου «Καθαρισµός
χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόµων κάµπου Βασιλικής», σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.
εσ. 743/18-04-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων.»
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:
Εγκρίνει την 2η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε
την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 133/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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