ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε
σε τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω εφαρμογής
Webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του
Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969/19-2-2021 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/20-2-2021),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 9181/22-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γληγόρης Παναγιώτης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Αργυρός Νικόλαος
7
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σκληρός Φίλιππος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Γιαννιώτης Παναγιώτης
15
16
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
16
17
Σέρβος Κωνσταντίνος
17
18
Περδικάρης Αθανάσιος
18
19
Χαλικιάς Ευάγγελος
19
20
Γληγόρης Χρήστος
20
21
Γληγόρης Κωνσταντίνος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιμος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
29
30
Βλάχου Ειρήνη
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα
(30) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Οι Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου Ειρήνη, Χαλικιάς Ευάγγελος,
ου
Μελάς Γεράσιμος, Γαζής Νικόλαος και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 2 θέματος
της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, επέστρεψε στην τηλεδιάσκεψη, πριν από την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Γαζής Αναστάσιος, Γληγόρης Κων/νος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Δρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησαν από την
ου
τηλεδιάσκεψη κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4 θέματος της Η.Δ.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 της Η.Δ. της αρ. 3 Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
ης
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021,
ης
αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2021 & 1 τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
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Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την αρ. 90-21 (ΑΔΑ:
η
9Ο63ΩΛΙ-ΖΒΦ) απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας,
οικονομικού έτους 2021, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 90/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021
τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,
426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8946/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη,
άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1
1
Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
2
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
3
3
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
Μαργέλη Μαρία
4
4
Γαζής Αναστάσιος
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
5
Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή
Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται ομόφωνα το 5 θέμα της Η.Δ. και συζητείται μετά το θέμα Ε.Η.Δ.
ο
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συμμετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέμα της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 5 θέμα της Η.Δ.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ. και
προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος,
έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ33 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος 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.Δ. 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. Δια 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 Δήμων 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 Δήμων 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. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 30170/Β/01-08-2020, τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», μετά τη
ου
λήξη της χρήσης 2020 και εντός του 1 τετραμήνου του 2021, οι Δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις
οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, προκειμένου αυτός να καταστεί
ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
•
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
•
το άρθρο 8 του Β.Δ. 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 Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 203/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1131/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΗ2ΟΡ1Φ-ΟΑ7) απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
•
την ανάγκη πραγματοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους,
όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2020.
•
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 Δήμου.
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
η

Την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2020.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. οικ. 46735/01-08-2020 (ΦΕΚ 3170 τ.Β’/01-08-2020) ΚΥΑ υποχρεούται ο Δήμος 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 31-122020 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναμόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστούν:
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Οι Δήμοι επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2021 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της
ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2021 δεν μπορεί να
υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη
2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά
μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ
υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2019.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Οι Δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ 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 2021 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
2019 και 2020. 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.
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Γ) το Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που προέκυψε
κατά την 31-12-2020.
Δ) Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» θα πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές
προκύπτουν στις 31-12-2020.
Με βάσει τα παραπάνω
Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ

01
02
03

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05
07
11

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

14
15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16
21

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2019

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2020

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
01/01/2021

108.020,61
80.693,53

117.118,94
62.599,85

140.000,00
80.000,00

3.955.428,98

3.558.944,62

4.437.400,00

603.098,98

331.421,60

288.400,00

164.985,56
919.053,89

120.508,14
661.595,02

135.008,00
824.200,00

595,00

0,00

600,00

2.440,50

2.170,00

299.369,49
13.282,00

254.757,70
18.261,00

1.966.372,27

2.197.475,69

0,00

57,00

8.113.340,81

7.324.909,56

4.000,00
329.632,81
13.100,00
1.860.000,00
1.000,00
8.113.340,81

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων αφορά τα εισπραχθέντα του 2020 που περιέχονται στην ομάδα Ι και αποτυπώνονται
στον παραπάνω πίνακα ύψους 7.324.909,56 €, είναι μικρότερο κατά 788.431,25 € από το σύνολο των εισπραχθέντων της 31-122019, ύψους 8.113.340,81 €.
Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της ομάδας Ι την 31-12-2020 έχει χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης από τα αρχικά
προϋπολογισθέντα του 2021, ο Δήμος Λευκάδας με βάση την αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020, τεύχος Β΄)
ΚΥΑ , περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση
της υπ΄αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253), δύναται να προβεί σε αναμόρφωση για την ομάδα εσόδων Ι .
Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0111.000
0129.000
0211
0311.001
0311.002
0321
0322
0324
0331
0332
0341
0342
0343.001
0343.002
0411
0412
0413

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) από ΔΕΗ
Α.Ε.
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) από
ιδιωτικούς παρόχους
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Λοιπά έσοδα
Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόμων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτίο
Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ. Δ.Ε. Ελλομένου
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
Δικαίωμα ενταφιασμού
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
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Αρχικός
Πρ/σμός
2021
100.000,00
40.000,00
80.000,00
3.100.000,00

1η
Αναμόρφωση
0,00
0,00
0
0,00

Τελικός
Πρ/σμός
2021
100.000,00
40.000,00
80.000,00
3.100.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

20.000,00
850.000,00
50,00
300,00
50,00
2.000,00
160.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

0,00

20.000,00
850.000,00
50,00
300,00
50,00
2.000,00
160.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

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

0414
0415
0417.000
0417.001
0441.000
0441.001
0441.002
0451
0452
0461.001
0461.002
0468
0521.001
0521.002
0521.003
0521.004
0523
0527.001
0527.002
0527.003
0527.004
0529.001
0711
0712.001
0713
0715.000
0715.001
0715.003
0717.001
0718.001
0718.002
0719.001
0719.002
0719.004
0719.005
0719.006
1122
1411.001
1411.002
1511
1512
1513
1514

1519.001
1519.002
1519.004
1519.008
1613

Τέλος ανακομιδής
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Έσοδα ανακομιδής οστών στα Δημοτικά Κοιμητήρια Λευκάδας
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) από ΔΕΗ 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 χρήσης κοινόχρηστου χώρου στυλών ΔΕΗ
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
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
Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)
Μισθώματα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Τέλος διαφήμισης από Διαφημιστικές Πινακίδες
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Έσοδα από μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας
Παράβολα Αδειών Καταστημάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων
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 ΔΚΚ)
Προϊόν δωρεών
Δωρεές κοινωνικού παντοπωλείου
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,
άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν
2130/93)
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80)
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο
12 Ν
1647/86)
Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π.
Πρόστιμα παρ.συνδέσεων-παρεμβάσεων Ύδρευση-Αποχ.
Πρόστιμα για ρύπανση κοιν. χώρων
Πρόστιμα για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση
Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις
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100,00
200,00
3.000,00
2.000,00
0,00
100.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6.384,70
0,00
0,00

100,00
200,00
3.000,00
2.000,00
6.384,70
100.000,00
3.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

60.000,00
100,00
15.000,00
18.000,00
26.000,00
8.000,00
30.000,00
22.000,00
15.400,00
8.668,00
4.370,00
1.210,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
200,00

0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00

60.000,00
0,00
15.000,00
18.000,00
26.000,00
8.000,00
30.000,00
22.000,00
15.400,00
8.668,00
4.370,00
1.210,00
1.000,00
0,00
60.000,00
200,00

100,00

100,00

500,00
2.000,00

0,00
0,00

500,00
2.000,00

740.000,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
400,00

0,00
150,00
80,00
0,00
0,00
0,00

740.000,00
150,00
80,00
10.000,00
6.000,00
400,00

1.000,00
3.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
200.000,00

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

1.000,00
3.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
200.000,00

96.532,81

0,00

96.532,81

30.000,00

0,00

30.000,00

200,00

0,00

200,00

600,00
1.000,00
300,00
1.000,00
10.000,00

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

600,00
1.000,00
300,00
1.000,00
10.000,00

1699.007
1699.008
2111.001
2111.002
2112
2113
2114
2115.001
2115.002
2118
2119.002
2119.003
2119.005

Είσπραξη ποσών αναδόχων για έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων
Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας διακηρύξεων
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ
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 άρδευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας απο ΔΕΗ Α.Ε.
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από ιδιωτικούς
παρόχους
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2016
Έσοδα μαρίνας 2016-2017, 13% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΑ

3.000,00
100,00
480.000,00

0,00
0,00
0,00

3.000,00
100,00
480.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

450.000,00
5.000,00
200.000,00
15.000,00
2.000,00

0,00
2.537,70
0,00
0,00
0,00

450.000,00
7.537,70
200.000,00
15.000,00
2.000,00

200.000,00
426.000,00
1.000,00
1.000,00

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

200.000,00
426.000,00
1.000,00
1.000,00

8.111.980,81

8.052,40

8.120.033,21

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
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 2020 και θα συντελείται ανάλογη
διαμόρφωση του «85» ο οποίος επαναϋπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ.
Ο Κ.Α.Ε. 85 του 2021 θα αναμορφωθεί αναλογικά με τα εισπραχθέντα έσοδα την 31-12-2020 του Κ.Α. Εσόδων 32 που ανήλθαν
στο ύψος των 1.247.084,74 €.
Εισπράξεις 2019
Κ.Α.Ε. 32

1.247.084,74

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

Προϋπολογισμός
1-1-2021

Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32, 1-1-2021 βάσει των
βεβαιωθέντων (εισπρακτέα υπόλοιπα)
την 31-12-2020

6.379.119,34

1.247.084,74

32-Εσόδων

Με βάση τα παραπάνω, το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-85, 20-85 και 25-85 πρέπει να ανέλθει σε 6.428.098,48 €.
Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32
1-1-2021

7.626.204,08

Εισπράξεις 2020
Κ.Α.Ε. 32

1.198.105,60

Κ.Α.Ε. 00-8511.001
20-8511
25-8511 του 2020

6.428.098,48

Συγκεκριμένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναμόρφωση:
Κ.Α. Εσόδων
2021

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικός
Πρ/σμός
2021
30.600,60

1η Αναμόρφωση

467,01

Τελικός
Πρ/σμός
2021
31.067,61

3211

Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
Τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης

3.141.312,98

985.522,54

4.126.835,52

3212

Τέλη και δικαιώματα
άρδευσης

30.968,73

820,74

31.789,47

3213

Τέλη και δικαιώματα
αποχέτευσης

535.393,11

154.240,73

689.633,84

3214

6

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης

Α1 1/1/2021
Τέλος ακίνητης περιουσίας

1.193,49

4,32

1.197,81

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη
και εισφορές

5.574,56

- 29,35

5.545,21

Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών

658.169,47

- 6.023,68

652.145,79

Κοινόχρηστοι Χώροι

118.106,55

- 3.969,35

114.137,20

Λοιπά εισπρακτέα

12.086,88

- 0,60

12.086,28

Εισφορά λόγω ένταξηςεπέκτασης πολεοδομικών
σχεδίων.

254.226,39

- 5.951,64

248.274,75

3215

3216

3218

3219.001

3219.002

3219.003

Μισθώματα από χρήση
αιγιαλού-ακτών

52.973,11

0,00

52.973,11

3219.004

Έσοδα από δικαιώματα
Βοσκής

4.709,18

0,00

4.709,18

3219.005

Μισθώματα Αστικών
Ακινήτων-Καλλιεργήσιμης
Γής

60.656,86

- 1.887,92

58.768,94

Έσοδα από ΦΠΑ 13%
ύδρευσης

91.712,57

- 1.805,84

89.906,73

3219.007

Έσοδα ΦΠΑ 23%
αποχέτευσης

36.416,55

- 1.009,43

35.407,12

3219.008

Έσοδα ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

0,00

77.408,43

77.408,43

Πρόστιμα από παράνομη
αμμοληψία

1.628,75

0,00

1.628,75

Έσοδα από τροφεία

15.708,25

35.596,50

51.304,75

Τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων

1.286,84

- 144,51

1.142,33

184.850,94

-17.832,17

167.018,77

3219.006

3219.009

3219.010

3219.012

3219.013

Τέλη χρήσεως υπονόμων
3219.014
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων
χώρων

147,53

0,00

147,53

3219.015

Ειδική εισφορά εφαρμογής
ρυμοτομ

87.825,47

- 1.618,00

86.207,47

3219.016

Έσοδα από ενοικίαση
ακινήτων

12.624,98

- 430,41

12.194,57

3219.017

Τέλη χρήσης ψυκτικού
θαλάμου νεκρών

1.173,79

750,00

1.923,79

3219.018

Έκτακτα γενικά έσοδα

1.039.771,76

32.977,37

1.072.749,13

6.379.119,34

1.247.084,74

7.626.204,08

3221

Σύνολο
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Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021

Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021

Κ.Α. Εξόδων 2021

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00-8511.001

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

20-8511

25-8511

Αρχικός
Πρ/σμός 2021

1η Αναμόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισμός

2.061.937,99

-376.634,36

1.685.303,63

23.941,29

8.324,13

32.265,42

3.095.134,46

1.615.394,97

4.710.529,43

Παρατηρήσεις

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Σύνολο

5.181.013,74

1.247.084,74

6.428.098,48

Σύμφωνα με τις
εισπράξεις
σε Κ.Α.Ε.
31-12-2020

Η διαφορά του Κ.Α.Ε. 32 (7.626.204,08 €) μείον το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-8511.001 20-8511 και 25-8511 (6.428.098,48 €) ήτοι
1.198.105,60 ευρώ είναι το ποσό που δύναται να εισπράξει ο Δήμος εντός της χρήσης του 2021 με βάση τα εισπραχθέντα του
2020.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που προέκυψε
κατά την 31-12-2020.

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

5111

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

5113.000

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών

5121.000

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

5122

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για
πιστώσεις προοριζόμενες
για επενδυτικές δαπάνες

5119

Αρχικό
Ποσό

862.487,34

0,00

Ποσό
Μεταβολής

635.343,79

886.527,15

Τελικό
Ποσό

1.497.831,13

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

886.527,15

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

2.537.512,66

-1.917.582,37

619.930,29

60.000,00

43.961,11

103.961,11

339.209,47

293.091,17

632.300,64
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Παρατηρήσεις

Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτων
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτων
μας εσόδων (εκτός ΠΔΕ)
σύμφωνα, με το πρωτόκολλο
ταμειακών διαθεσίμων της
31/12/2020

5124

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και
Εθνικό ΠΔΕ)

5129

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

5123

Σύνολο

1.821.160,35

-227.822,08

1.593.338,27

70.696,07

921.998,46

992.694,53

327.167,15

-203.594,99

123.572,16

6.018.233,04

431.922,24

6.450.155,28

Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση έπειτα από την
ανάλυση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των εσόδων
από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, σύμφωνα
με το πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

Δ. Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α.Ε. 81 όπου θα εγγραφούν τα πραγματικά ποσά που προέκυψαν κατά τη λήξη του έτους 2020:

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
70-8117.009
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Διάφορα έξοδα
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ

Αρχικό Ποσό
354.680,66
18.000,00
20.000,00
95.000,00
25.487,34
50.000,00
12.000,00
5.000,00
0,00
0,00
865.832,00
0,00
10.000,00
1.456.000,00

Ποσό Μεταβολής
-251.561,61
12.442,56
12.479,51
76.318,10
24.620,00
143.231,52
42.362,92
-5.000,00
746,64
3.411,84
0,00
18.496,48
8.591,51
86.139,47

Τελικό Ποσό
103.119,05
30.442,56
32.479,51
171.318,10
50.107,34
193.231,52
54.362,92
0,00
746,64
3.411,84
865.832,00
18.496,48
18.591,51
1.542.139,47

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1. Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 90221/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά την
επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την
εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές
στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1215.002 με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές
πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» με το ποσό των 51.950,82 €.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) και ενισχύεται ο ΚΑΕ 00-8117.009 με τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ» κατά το
ποσό των 51.950,82 €.

2. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Α. Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2451/26-10-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 6.332.000,00 ευρώ που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος
Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και β) την αρ. 204/28-12-2020
η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΒ00ΩΛΙ-Ζ70 που αφορά την ένταξη του έργου στην 8 αναμόρφωση 2020 θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
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Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις με επενδύσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ως εξής:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.004 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης ¨Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας¨ με
κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ιόνια Νησιά 2014-2020¨» με το ποσό των 6.332.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7321.001 με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» με το ποσό των
6.332.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποπερατωθεί το Δημοτικό Θέατρο Λευκάδας που περιλαμβάνει σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο της πράξης εργασίες (οικοδομικές, η/μ και περιβάλλοντος χώρου) για την ολοκλήρωση του κτιριακού
συγκροτήματος, που περιλαμβάνει Κλειστό Θέατρο με Φουαγιέ, Πνευματικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη, Ανοιχτό Θέατρο και χώρο
στάθμευσης οχημάτων.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 319/28-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί επιχορήγησης του Δήμου Μεγανησίου με το ποσό των 1.945.484,31 ευρώ που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» και β) την αρ. 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ8Γ9ΩΛΙ-5ΦΝ που αφορά την αποδοχή
της εν λόγω χρηματοδότησης της Πράξης. θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους
Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις με επενδύσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ως εξής:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.005 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο
Μεγανησίου με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ϊόνια Νησιά 2014-2020¨"» με το ποσό των
1.945.484,31 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.003 με τίτλο «Προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών» με το ποσό των 434.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια του τεμαχιστή ογκωδών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.004 με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού μεταφοράς πράσινων» με το ποσό των
148.800,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια του φορτηγού μεταφοράς πράσινων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7336.001 με τίτλο «Κατασκευή μιας μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας
compost» με το ποσό των 1.313.394,31 ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί η μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
στον υπό αποκατάσταση ΧΥΤΑ στη θέση Σχίζα του Δήμου Μεγανησίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.023 με τίτλο «Προμήθεια σαράντα καφέ κάδων» με το ποσό των 12.400,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των καφέ κάδων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.024 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης πολιτών» με το ποσό των
8.370,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της διαλογής
στην πηγή που θα περιλαμβάνουν ποικιλία μορφών επικοινωνίας με τους δημότες.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7425.002 με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος έργων» με το ποσό των 18.496,48 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπηρεσίες για την υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο
Μεγανησίου, τόσο κατά το στάδιο των διαγωνισμών, όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης.

3. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
Α

Α. Λαμβάνοντας υπόψη α) το υπ’ αρ. πρωτ. 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ: 92 746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) απόφαση του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ και β)
την αρ. 47/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99ΒΖΩΛΙ-ΑΑΥ) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης για την
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.040 με τίτλο «Επιχορήγηση για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το ποσό των 223.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

10

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 62-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κυβικών με γερανό (πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ)» με το ποσό των 223.000,00 €, που αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16 κυβικών μέτρων με
γερανό.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 3106/30-12-2020 (ΑΔΑ: 96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και β) την αρ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΨΕΧ5ΩΛΙ-70Κ) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.041 με τίτλο «Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: "Αποκατάσταση παιδικών
χαρών Δήμου Λευκάδας" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με το ποσό των 220.500,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.032 με τίτλο «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των
220.500,00 €, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης των παιδικών χαρών του Δήμου.

4. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
Α. Λαμβάνοντας υπόψη α) την αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ ) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», έτους 2020 και β) την αρ. 59/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Ψ1ΩΛΙ-619) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1329.020 με τίτλο «Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 39.680,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7413.073 με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου
Λευκάδας» με το ποσό των 39.680,00 €, προκειμένου να αποτυπωθούν τα σημεία όπου θα φορτίζονται τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα.

5) Μειώσεις Εσόδων – Εξόδων Χρηματοδοτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 264/12-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας
και την αρ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κρίνεται αναγκαίο να μειωθούν ή να διαγραφούν διάφορες πιστώσεις που
αφορούν έργα του Δήμου και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 είτε από την Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, είτε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις είχαν αρχικά εγγραφεί στον
Προϋπολογισμό του Δήμου 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. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.383.306,17 ευρώ και θα πρέπει να
μειωθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
5.1 Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1217.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης RE.CO.RD με κωδικό ΟΠΣ 5003457 στα
πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG V-A Ελλάδα - Ιταλία, Πρόγραμμα 2014-2020 , με κωδικό έργου:
2018ΕΠ32260018» με το ποσό των 10.013,80 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Ενισχύεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 10.013,80 ευρώ.

5.2. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1321.003 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου
ύδατος Δήμου Μεγανησίου" με κωδ. ΟΠΣ 5028098 στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» με το ποσό των 23.192,45 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
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-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-7341.012 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου» με το ποσό
των 23.192,45 €.

5.3. Μείωση Κ.Α. Εσόδου του Ταμείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.012 με τίτλο «Έσοδα από T.A.Σ» με το ποσό των 35.104,53 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.034 με τίτλο «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημ. Σχολείων ) Νυδριού» με το ποσό
των 35.104,53 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.014 με τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Πολιτισμού για συνθετικό τάπητα γηπέδου Τσουκαλάδων
Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 60.009,38 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.109 με τίτλο «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας» με το ποσό
των 60.009,38 ευρώ.

5.5. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.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 10.787,67 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.009 με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων περιοχής πυρόπληκτων πόλης Λευκάδας» με
το ποσό των 10.787,67 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.016 με τίτλο «Επιχορήγηση για Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν.
Λευκάδας» με το ποσό των 7.152,00 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.039 με τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας» με το
ποσό των 7.152,00 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.022 με τίτλο «Χρηματοδότηση για την επισκευή και τη συντήρηση του δημοτικού οδικού
δικτύου Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 75.133,18 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7341.032 με τίτλο «Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας» με
το ποσό των 75.133,18 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.025 με τίτλο «Χρηματοδότηση για το Δήμο Λευκάδας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με το ποσό των 23.757,37 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.121 με τίτλο «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις λόγω
Κοντάραινας (από επαρχιακό προς ποτάμι)» με το ποσό των 23.757,37 ευρώ.

πλημμυρών σε δημοτική οδό

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.031 με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας με κωδ.
έργου:2018ΣΕ01600085 του ΠΔΕ» με το ποσό των 71.438,29 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.127 με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας» με το
ποσό των 71.438,29 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.033 με τίτλο «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) του ΥΠΕΣ» με το ποσό των
91.064,19 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.017 με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» με το ποσό
των 91.064,19 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.035 με τίτλο «Ένταξη Πράξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα: "Επιχ. των Δήμων και
των Ν. Π. αυτών για προσαρμογή λειτουργ. δημ. βρεφ., παιδ., και βρεφονηπ., σταθμών στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικου πλαισίου αδε» με το ποσό των 46.976,68 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 46.976,68 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.036 με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το
ποσό των 52.139,32 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 62-7341.015 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 32.054,00 ευρώ και

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 64-7341.023 με τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας & Σφακιωτών»
κατά το ποσό των 20.085,32 ευρώ.

5.13. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) και Χρηματοδοτήσεις από το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Διαγράφεται ο Κ.Α. Εσόδου 1323.002 με τίτλο «Προμήθεια καινούργιου συστήματος δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 681.196,00 ευρώ.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.006 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
Λευκάδας» κατά το ποσό των 171.416,50 ευρώ.

Δήμου

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

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 509.779,50 ευρώ.

5.14. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.029 με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης Νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με
το ποσό των 51.147,00 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
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-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 63-7341.007 με τίτλο «Ενίσχυση Ύδρευσης Νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο Αγωγό»
με το ποσό των 51.147,00 ευρώ.

5.15. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.031 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής
Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 4.050,01 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 63-7341.009 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως,
περιοχής Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 4.050,01 ευρώ.

5.16. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.036 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
της ΠΙΝ» με το ποσό των 311.560,80 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 30-7341.011 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» με το ποσό των
146.669,43 ευρώ.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 30-7341.012
164.891,37 ευρώ.

με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των

6. Αυξήσεις Εσόδου – Εξόδου Χρηματοδοτήσεων
6.1. Αύξηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.008 με τίτλο «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 2.558.146,66 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 62-7341.009 με τίτλο «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 2.558.146,66 ευρώ, λόγω
έκδοσης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης κατά το προηγούμενο έτος.

7. Εγγραφή χρηματοδότησης
Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-73-22.002 με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας και
εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 42.358,90 ευρώ, ενώ ήταν συνεχιζόμενο έργο εκ
παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό έτους 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσό της μεταβολής ανέρχεται στα 11.674.515,00 ευρώ και ποσό 10.000,00 ευρώ
προερχόμενο από το αρχικό αποθεματικό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021 αποτελεί το άθροισμα στο
ποσό των 11.684.515,00 ευρώ.

ΣΤ. Χρηματοδοτήσεις υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού. και Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης σύμφωνα
με επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (διαφόρων προγραμμάτων, ΣΑΤΑ ΠΟΕ και Πυροπροστασίας)
-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.014 με τίτλο «Μελέτες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σημείων στις Δ.Ε.
Λευκάδας», κατά το ποσό των 33.480,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.015 με τίτλο «Δημιουργία εγκαταστάσεων (3) πράσινων σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», κατά το ποσό των 900.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.016 με τίτλο «Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης», κατά το ποσό των
60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.
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-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.017 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», κατά το ποσό των 19.520,00
ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.018 με τίτλο «Προμήθεια (3) κινητών μονάδων τεμαχισμού αποβλήτων κήπων και πάρκων
(κλαδοτεμαχιστών)», κατά το ποσό των 235.600,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7412.002 με τίτλο «Οριστική μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Στατικές μελέτες», χρηματοδοτούμενο
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.007 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου»,
χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια ανοικτών containers για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ογκωδών», χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'
αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.022 με τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και οργάν. επιχ. δρ.
προμήθειας εξοπλ. και λειτουρ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ. τεχνογνωσίας για το
μεταβατικό στάδιο», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό
πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6673.004 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΣΜΑ», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
κατά το ποσό των 21.218,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021. Το υπόλοιπο ποσό
του Κ.Α.Ε. (3.782,00 ευρώ) παραμένει, διότι εκ παραδρομής πραγματοποιήθηκε ανάληψη υποχρέωσης και εκδόθηκε
τιμολόγιο.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.009 με τίτλο «Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε. Ελλομένου», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.042 με τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Ανατολική παραλία καθώς & καταθλιπτικού
αγωγού απο το αντλιοστάσιο εως τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων», χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους κατά το
ποσό των 400.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.038 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου»
χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 58.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7326.012 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Το ανωτέρω ποσό των 1.852.938,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.018 με τίτλο «Μελέτες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σημείων στις Δ.Ε.
Λευκάδας», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 33.480,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό
πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.019 με τίτλο «Δημιουργία εγκαταστάσεων (3) πράσινων σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας,
Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 900.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.020 με τίτλο «Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης», (από
χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-
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01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.021 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», (από χρηματοδότηση από
εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 19.520,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.022 με τίτλο «Προμήθεια (3) κινητών μονάδων τεμαχισμού αποβλήτων κήπων και
πάρκων (κλαδοτεμαχιστών)», (από χρηματοδότηση από εθνικού πόρους), κατά το ποσό των 235.600,00 ευρώ, σύμφωνα
με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Στον Κ.Α.Ε. 20-8117.009 με τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ» συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την οριστική μελέτη ΜΟΠΑΚ
Λευκάδας – Στατικές μελέτες κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7342.005 με τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίου στην ανατολική παραλία και καταθλιπτικού από
το ανλιοστάσιο έως τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των
400.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6265.006 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου»,
χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7135.018 με τίτλο «Προμήθεια ανοικτών containers για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ογκωδών», χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'
αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7321.001 με τίτλο «Επισκευή ομβριοδεξαμενών για πυροπροστασία», χρηματοδοτούμενο
από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.045 με τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και οργάν. επιχ.
δρ. προμήθειας εξοπλ. και λειτουργ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ. τεχνογνωσίας για το
μεταβατικό στάδιο» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση
του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6673.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΣΜΑ» χρηματοδοτούμενο από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 21.218,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7135.014 με τίτλο «Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7312.002 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου»
χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 58.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7312.003 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Ζ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ ΠΟΕ και δημιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7326.013 με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Λευκάδας» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.108 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Μ. Αυλακίου Τ.Κ. Νεοχωρίου» κατά το ποσό των
18.900,00 ευρώ, διότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί.

16

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.120 με τίτλο «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό
των 21.000,01 ευρώ, διότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.043 με τίτλο «Επισκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης & οικίσκου στην Τ.Κ. Αγ. Πέτρου» κατά το ποσό
των 7.351,42 ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.045 με τίτλο «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ευγήρου» κατά το ποσό των 9.962,83 ευρώ, διότι
έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.047 με τίτλο «Επισκευές δημοτικών κτιρίων ΔΕ Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.250,01 ευρώ, διότι
έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.069 με τίτλο «Γεωλογική μελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» κατά το ποσό των 2.803,64
ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Το ανωτέρω ποσό των 161.267,91 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111).

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.015 με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρων και πλακών» κατά το ποσό των 7.200,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων και πλατειών.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.124 με τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης δημοτικών οδών Νικιάνας» κατά το ποσό των
23.000,00 ευρώ, προκειμένου

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.064 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες για τη διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης» κατά το ποσό
των 14.000,00 ευρώ, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες διάνοιξης νέων οδών στο σχέδιο πόλης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.120 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος και κατασκευής ξυλοτύπων» κατά το
ποσό των 4.800,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές στο οδόστρωμα και να κατασκευαστεί ξύλινος φράχτης
περίφραξης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.121 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση αποκαστάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό
δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω έντονων βροχοπτώσεων» κατά το ποσό των 26.638,76 ευρώ, προκειμένου να
αποκατασταθούν ζημιές στο οδόστρωμα λόγω από διαβρώσεις.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.040 με τίτλο «Καθαρισμός χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων
κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 21.535,86 ευρώ, προκειμένου να καθαριστούν οι χάνδρακες
απορροής όμβριων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρών από λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.062 με τίτλο «Ολοκλήρωση μελέτης πράξης εφαρμογής Π.Μ Νυδριού-Μ.Αυλακίου» κατά το ποσό
των 157,25 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του έργου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 45-7336.009 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή νεκροταφείων Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των
35.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις για τον ευπρεπισμό των
κοιμητηρίων.

Η. Μείωση Κ.Α. Εξόδου Πυροπροστασίας Π.Ο.Ε.
-

Μειώνεται 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, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν πρόκειται άμεσα να διατεθεί.

Το ανωτέρω ποσό των 3.000,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111).

Θ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-10-15-30-35-45-70) και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111)
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6121 με τίτλο «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα
230,242 και 248 ΚΔΚ)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6127 με τίτλο «Αποζημιώσεις αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ (Ν.
4483/17 άρθρο 33).» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6311 με τίτλο «Φόροι τόκων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το
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τέλος του τρέχοντος έτους δε θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6494 με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο
στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.021 με τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.052 με τίτλο «Υπηρεσία καταγραφής και προπαρασκευαστικών ενεργειών, δηλώσεων
ακινήτων κυριότητας Δήμου στο Κτηματολόγιο για τις Δ.Ε. Ελλομένου και Απολλωνίων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6526.001 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων Τραπεζών-Πιστ. Ιδρυμάτων» κατά το ποσό των
60.000,00 ευρώ, διότι μη παρακράτησης της μηνιαίας δόσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια
διευκόλυνσης των ΟΤΑ λόγω της υπάρχουσας πανδημίας covid-19.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες» κατά το ποσό των 10.000,00 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 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» κατά το
ποσό των 5.000,00 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 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
των 6.000,00 ευρώ, διότι θα πραγματοποιηθούν προμήθειες μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7135.005 με τίτλο «Προμήθεια θερμαντικών - ψυκτικών μηχανημάτων στην ΔΕ Καρυάς και
ΔΕ Απολλωνίων» κατά το ποσό των 4.000,00 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 15-6117.005 με τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» κατά το ποσό των 500,00 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 15-6117.005 με τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» κατά το ποσό των 500,00 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 15-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 4.000,00
ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ΚΑΠΗ» κατά το
ποσό των 500,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.003 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δράσεων» κατά το ποσό των 500,00
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 15-6495.004 με τίτλο «Αγορά βιβλίων για το Μουσείο Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των
1.500,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο
στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6661 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6662.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6699.002 με τίτλο «Προμήθειες οικιακού και λοιπού εξοπλισμού» κατά το ποσό των 500,00
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ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.001 με τίτλο «Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο Ρ/Σ Καρυάς» κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 13.330,00 ευρώ, λόγω μετακίνησης τακτικού υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικού από την Τεχνική Υπηρεσία στην υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 3.100,00 ευρώ, αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές της αναφερόμενης υπαλλήλου λόγω μετακίνησης από την Τεχνική Υπηρεσία στην υπηρεσία
Διοικητικής Μέριμνας, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.015 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον προσδιορισμό βασικών
χαρακτηριστικών & χρηματοοικονομική ανάλυση της Μαρίνας Βλυχού» κατά το ποσό των 9.000,00 ευρώ, διότι δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από την προσφορά κατάθεσης
ενδιαφέροντος.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.058 με τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας» κατά το ποσό των
100.000,00 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 30-7323.111 με τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μεγάλου Αυλακίου» κατά το
ποσό των 70.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.102 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής Καλιγονίου (όπισθεν Lidl)» κατά το
ποσό των 2.701,63 ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.116 με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικής οδού Ουλωφ Πάλμε» κατά το ποσό των 90.000,00
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 35-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι απόσπασης υπαλλήλου στο Δήμο Πρέβεζας
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 24745/18-12-2020 κοινή απόφαση Δημάρχων (ΑΔΑ:6ΦΧΩΩΞΧ-ΠΟΩ).
Το ανωτέρω ποσό των 436.131,63 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών» κατά το ποσό των 12.100,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη νέου ειδικού συνεργάτη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στο Δήμο.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6053.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών» κατά το ποσό των
2.380,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη του νέου ειδικού συνεργάτη στο
Δήμο.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων» κατά το ποσό των 70.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.064 με τίτλο «Δημιουργία - σχεδιασμός φυλλαδίων, καρτών, ενημερωτικού υλικού
μουσείου Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6823.001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας δικαστικών αποφάσεων» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, για την πληρωμή των τόκων υπερημερίας στους δικαιούχους ενάγοντες των δικαστικών αποφάσεων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-8262.001 με τίτλο «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2010ΣΕ07580080 - Αποχέτευση
παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου» κατά το ποσό των 31.764,61 ευρώ, σύμφωνα με το extrait - ενημερωτικό
έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων που εκδόθηκε στις 31-12-2020, του Υπουργείου Υποδομών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 13.300,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας της
υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. λόγω εσωτερικής μετακίνησης, όπως έχουν αιτιολογηθεί παραπάνω.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 3.100,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές της ανωτέρω υπάλληλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. λόγω
εσωτερικής μετακίνησης.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7134.003 με τίτλο «Εφαρμογές υποστηρικτικού λογισμικού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
κατά το ποσό των 17.360,00 ευρώ, για την προμήθεια πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σύμφωνα με την
αρ. 12242/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο ΚΑΠΗ» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού.
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Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001 με τίτλο «Προμήθεια κρεάτων και πουλερικών Παιδικού & Βρεφ/κού Σταθμού στη
Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 100,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στον Πσιδικό & Βρεφ/κό Σταθμό στη Δ.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.004 με τίτλο «Προμήθεια φρούτων και λαχανικών Παιδικού & Βρεφ/κού Σταθμού στη ΔΕ
Λευκάδας» κατά το ποσό των 100,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.005 με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου στο Παιδικό & Βρεφ/κό Σταθμό στη ΔΕ
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.008 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή - προμήθεια ηλεκτρονικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού για το μουσείο Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 1.500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.009 με τίτλο «Παρακολούθηση - συντήρηση συναγερμού στο μουσείο Αγγελος
Σικελιανός» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.010 με τίτλο «Ασφάλιση εκθεμάτων του μουσείου Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό
των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.012 με τίτλο «Εκτύπωση φυλλαδίων, καρτών, ενημερωτικού υλικού μουσείου
Σικελιανού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συσκευασίας αντικειμένων πωλητηρίου Μουσείου
Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.005 με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού υπαίθριου γυμναστηρίου» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη του εξοπλισμού του υπαίθριου γυμναστηρίου.
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 21.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία τεσσάρων
εργατών ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων εξάμηνης απασχόλησης με σύμβαση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με την υπ’
αρ. εσ. πρωτ. 139/28-01-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω τεσσάρων εργατών εξάμηνης διάρκειας,
στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών ακουστικής Απόλλων Λευκάδας» κατά το
ποσό των 6.200,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7135.007 με τίτλο «Προμήθεια μετρητών ταχύτητας οχημάτων (RADAR)» κατά το ποσό
των 9.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 2536/19-11-2020 της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.121 με τίτλο «Βελτίωση προσπελασιμότητας στο αγροτικό δίκτυο λόγω θεομηνίας
στον Κάλαμο» κατά το ποσό των 2.900,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 9Ρ4ΧΩΛΙ-479), για την αντιμετώπιση των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.122 με τίτλο «Κοπή και απομάκρυνση πεσμένων και επικίνδυνων δέντρων και
μπαζών με χειρωνακτικά μέσα λόγω θεομηνίας στον Κάλαμο» κατά το ποσό των 12.350,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ.
25/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 682ΩΩΛΙ-0Β3), για την αντιμετώπιση αποκατάστασης των ζημιών
λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.123 με τίτλο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση δημοτικής οδού στην κοινότητα
Καβάλου Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Φ5ΑΩΛΙ-ΩΦ9), για την αντιμετώπιση αποκατάστασης των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών
φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.056 με τίτλο «Εργαστηριακές μετρήσεις φέροντα οργανισμού Απόλλων Λευκάδας»
κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.066 με τίτλο «Άρση καταπτώσεων λόγω θεομηνίας στον Κάλαμο» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 26/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση αποκατάστασης
των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 1.200,00 ευρώ, που εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού» κατά το ποσό των
8.800,00 ευρώ, που εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6117.002 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου
υποβολής αίτησης στην πρόσκληση ΑΤ02 στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την υποβολή
αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ02 Αντώνης Τρίτσης.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 40-7426 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ,
προκειμένου να αποζημιωθούν πολίτες λόγω αποζημίωσης του σχεδίου πόλης.
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Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6261.002 με τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» κατά το ποσό των 72.711,86
ευρώ, προκειμένου να αποδοθεί το αναφερόμενο ποσό που αφορά χρηματοδότηση και ήταν ενταγμένο στο χρηματικό
υπόλοιπο το έτος 2019.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6495.002 με τίτλο «Ενοικίαση και τοποθέτηση διαφόρων ειδών στολισμού» κατά το ποσό
των 13.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6699.014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών (άλας κ.α.) για την αντιμετώπιση των αναγκών της
Πολιτικής Προστασίας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες λόγω έκτακτων
καιρικών φαινομένων.
Αυξάνεται ο 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 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν δαπάνες άμεσων υλικών για μετανάστες και πρόσφυγες που προσεγγίζουν το νησί.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6824 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για έκτακτα περιστατικά.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6825 με τίτλο «Έκτακτες εργασίες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
(θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α.)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες
δαπάνες λόγω φυσικών φαινομένων.
Με σύνολο αυξομειώσεων των ανωτέρω υπηρεσιών που προκύπτει μεταφέρεται στο αποθεματικό 9111.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 2.265,42 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.002 με τίτλο «Δαπάνη για υγειονομική ταφή απορριμμάτων» κατά το ποσό των 40.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.003 με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων και σύνταξης έκθεσης ενεργειακής
αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities.» κατά το ποσό των 13.640,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο 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 2.003,84 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 204.651,74 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6264.000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό
των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια ψηκτρών» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται
να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στη Δ.Ε. Λευκάδας και ΔΕ Ελλομένου» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια. ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σφακιωτών, ΔΕ Απολλωνίων και ΔΕ
Καρυάς» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά
τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.009 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και καταναλωτικών υλικών» κατά το ποσό των 13.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Καλάμου και ΔΕ Καστού» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή
δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικού καροτσίου καθίσματος» κατά το ποσό των 6.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.019 με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης
υπόγειων κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 0,06 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.023 με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας
της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω ποσό των 367.061,06 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6013 με τίτλο «Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α')» κατά το ποσό
των 13.200,00 ευρώ, που αφορά αποζημίωση υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. εσ.
202/03-02-2020 έγγραφο του γραφείου μισθοδοσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6236.001 με τίτλο «Μίσθωση press containers» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μίσθωση.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 78.000,00 ευρώ, για την
ομαλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων, που εκ παραδρομής δεν εγγράφτηκε ολόκληρη η πίστωση κατά την σύνταξη
του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7321.002 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου ΧΑΔΑ Καστού» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
δαπάνη η οποία κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υπηρεσίες βελτίωσης υποδομών
ύδρευσης» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 90.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί άμεσα ολόκληρο το
ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.014 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Ελλομένου, Απολλωνίων,
Καλάμου και Καστού» κατά το ποσό των 49.600,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ελλομένου».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.015 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Λευκάδας, Σφακιωτών και
Καρυάς» κατά το ποσό των 49.600,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν
πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται
να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.044 με τίτλο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό
των 290.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δαπάνη του έργου.
Το ανωτέρω ποσό των 529.000,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.002 με τίτλο «Εργασ. μετρ. υδρομ. Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των
6.200,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις των υδρόμετρων στις Δ.Ε. Απολλωνίων και Ελλομένου με
συμβάσεις ανάθεσης εργασιών, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.003 με τίτλο «Εργασ. μετρησ. υδρομ. Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το ποσό των 2.800,00
ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6142.001 με τίτλο «Μικροβ.και φυσικοχημικες εξετασεις νερού και λυμμάτων ΒΙΟΚΑ» κατά το ποσό
των 4.800,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021,
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6142.003 με τίτλο «Εργαστηριακή ανάλυση λυμάτων για την ανίχνευση ιικού φορτίου SARSCOV-2 (κορονοϊού)» κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ.
εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.002 με τίτλο «Συντ. επισκ. δικτ. Υδευσης Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 3.800,00 ευρώ,
προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.004 με τίτλο «Συντηρ. και επισ. δικτ. υδρ. Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.016 με τίτλο «Εργασίες ανέλκυσης - καθέλκυσης γεωτρήσεων» κατά το ποσό των
40.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021,
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6265.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα
με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιών
αποχέτευσης ΔΕ Ελλομένου».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού διαλύμ. αποφράξεων δικτύων ύδρευσης» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με
το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6673.004 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών αποχέτευσης ΔΕ Ελλομένου» κατά το
ποσό των 22.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευση και αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 17.100,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών υδρ/σης αποχέτευσης Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 17.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το
ποσό των 17.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καρυάς» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καρυάς».
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.006 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καλάμου» κατά το ποσό των
15.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καλάμου».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Σφακιωτών».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.014 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καστού» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καστού».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.028 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για μεταλλικές κατασκευές ύδρευσης - αποχέτευσης» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.029 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτών και ανταλλακτικών τους» κατά το ποσό των 10.000,00
ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.032 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων ύδρευσης - αποχέτευσης» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.033 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας οχημάτων και μηχανημάτων έργων» κατά το
ποσό των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7135.039 με τίτλο «Προμήθεια μειωτή» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το
υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7135.040 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών αντλιοστασίων»
κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.001 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες στη Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
19.203,26 ευρώ, αφορά συνεχιζόμενη υποχρεωτική δαπάνη, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 01-02-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.002 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Ελλομένου» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.004 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.005 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Λευκάδας» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.031 με τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Ελλομένου» κατά το ποσό
των 300,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.033 με τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 2.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.034 με τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα ΔΕ Λευκάδας» κατά το
ποσό των 5.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.035 με τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Βασιλικής ΔΕ Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 5.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
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Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.056 με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων αποχέτευσης Ελλομένου» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.057 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης δικτύων αποχέτευσης» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.058 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων
γεωτρήσεων αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ.
287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Mετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 188.441,44 ευρώ.
ΙΒ. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση
-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 20-6063.003 από «Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος αποτίμησης σε χρήμα (Ν. 4735/20,
άρθρο 60» σε νέο τίτλο «Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος αποτίμησης σε χρήμα (Ν. 4483/17, άρθρο 97) -ΦΕΚ 107 Α'».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 20-6277.003 από «Δαπάνες μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)» σε νέο
τίτλο «Μεταφορά δεματοποιημένων απορριμμάτων».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 20-6414.002 από «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, μηχανημάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών» σε νέο τίτλο «Μεταφορές απορριμμάτων από τον Κάλαμο και τον Καστό».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 10-6612 από «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Απολλωνίων,
Καρυάς, Σφακιωτών» σε νέο τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 15-6451.002 από «Συνδρομή υπέρ Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης
Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) για τα πνευματικά δικαιώματα του Ρ/Σ Καρυάς» σε νέο τίτλο «Συνδρομή υπέρ πνευματικών
δικαιωμάτων του ραδιοφωνικού σταθμού Καρυάς».

-

Αναλύεται η κωδικοποίηση (με ταυτόχρονη τροποποίηση λεκτικού) του Κ.Α.Ε. 30-6672 «Προμήθεια Ανταλλακτικών», σε
κατωτεροβάθμιο Κ.Α.Ε. 30-6672.001 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις από τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπο Καλό, Δήμαρχο και την κα
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλο του Τμήματος Πρ/σμού – Λογιστηρίου & Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Στη συνέχεια ο κ. Σέρβος Κων/νος είπε ότι ψηφίζει τις δαπάνες των έργων και τις αμοιβές των εργαζομένων. Στα υπόλοιπα
ψηφίζει παρών.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις
δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο
40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 90/2021.

Στη συνέχεια κατατέθηκε η παρακάτω τροποποιητική πρόταση, καθώς και το Ο.Π.Δ. του Δήμου, έτους 2021 και
προτείνεται η έγκρισή τους.
Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2020.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. οικ. 46735/01-08-2020 (ΦΕΚ 3170 τ.Β’/01-08-2020) ΚΥΑ υποχρεούται ο Δήμος 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 31-122020 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναμόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστούν:
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
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Οι Δήμοι επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2021 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της
ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2021 δεν μπορεί να
υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη
2019 ή 2020. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά
μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ
υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2019.
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Οι Δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ 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 2021 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
2019 και 2020. 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 ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που προέκυψε
κατά την 31-12-2020.
Δ) Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» θα πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές
προκύπτουν στις 31-12-2020.

Με βάσει τα παραπάνω

Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ

01
02
03

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05
07
11

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

14

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2019

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16
21

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ
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ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΕΚΤΑΚΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2020

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
01/01/2021

108.020,61
80.693,53

117.118,94
62.599,85

140.000,00
80.000,00

3.955.428,98

3.558.944,62

4.437.400,00

603.098,98

331.421,60

288.400,00

164.985,56
919.053,89

120.508,14
661.595,02

135.008,00
824.200,00

595,00

0,00

600,00

2.440,50

2.170,00

299.369,49
13.282,00

254.757,70
18.261,00

1.966.372,27

2.197.475,69

0,00

57,00

8.113.340,81

7.324.909,56

4.000,00
329.632,81
13.100,00
1.860.000,00
1.000,00
8.113.340,81

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων αφορά τα εισπραχθέντα του 2020 που περιέχονται στην ομάδα Ι και αποτυπώνονται
στον παραπάνω πίνακα ύψους 7.324.909,56 €, είναι μικρότερο κατά 788.431,25 € από το σύνολο των εισπραχθέντων της 31-122019, ύψους 8.113.340,81 €.
Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της ομάδας Ι την 31-12-2020 έχει χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης από τα αρχικά
προϋπολογισθέντα του 2021, ο Δήμος Λευκάδας με βάση την αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020, τεύχος Β΄)
ΚΥΑ , περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση
της υπ΄αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄253), δύναται να προβεί σε αναμόρφωση για την ομάδα εσόδων Ι .
Κ.Α.
ΕΣΟΔΩΝ
0111.000

Αρχικός
Πρ/σμός
2021
100.000,00

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)
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1η
Αναμόρφωση
0,00

Τελικός
Πρ/σμός
2021
100.000,00

0129.000
0211
0311.001
0311.002
0321
0322
0324
0331
0332
0341
0342
0343.001
0343.002
0411
0412
0413
0414
0415
0417.000
0417.001
0441.000
0441.001
0441.002
0451
0452
0461.001
0461.002
0468
0521.001
0521.002
0521.003
0521.004
0523
0527.001
0527.002
0527.003
0527.004
0529.001
0711
0712.001
0713
0715.000
0715.001
0715.003
0717.001
0718.001
0718.002
0719.001
0719.002
0719.004

Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) από ΔΕΗ
Α.Ε.
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) από
ιδιωτικούς παρόχους
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Λοιπά έσοδα
Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόμων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτίο
Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ. Δ.Ε. Ελλομένου
Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
Δικαίωμα ενταφιασμού
Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Τέλος ανακομιδής
Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Έσοδα ανακομιδής οστών στα Δημοτικά Κοιμητήρια Λευκάδας
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) από ΔΕΗ 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 χρήσης κοινόχρηστου χώρου στυλών ΔΕΗ
Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
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
Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93)
Μισθώματα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Τέλος διαφήμισης από Διαφημιστικές Πινακίδες
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Έσοδα από μισθώματα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας
Παράβολα Αδειών Καταστημάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων
Παράβολα Αδειών Καταστημάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάμων
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών
υπαίθριου εμπορίου
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40.000,00
80.000,00
3.100.000,00

0,00
0,00
0,00

40.000,00
80.000,00
3.100.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

20.000,00
850.000,00
50,00
300,00
50,00
2.000,00
160.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
200,00
3.000,00
2.000,00
0,00
100.000,00
3.000,00

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

20.000,00
850.000,00
50,00
300,00
50,00
2.000,00
160.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
200,00
3.000,00
2.000,00
0,00
100.000,00
3.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

60.000,00
100,00
15.000,00
18.000,00
26.000,00
8.000,00
30.000,00
22.000,00
15.400,00
8.668,00
4.370,00
1.210,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
200,00

0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00

60.000,00
0,00
15.000,00
18.000,00
26.000,00
8.000,00
30.000,00
22.000,00
15.400,00
8.668,00
4.370,00
1.210,00
1.000,00
0,00
60.000,00
200,00

100,00

0,00

100,00

500,00
2.000,00

0,00
0,00

500,00
2.000,00

740.000,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
400,00

0,00
150,00
80,00
0,00
0,00
0,00

740.000,00
150,00
80,00
10.000,00
6.000,00
400,00

0719.005
0719.006
1122
1411.001
1411.002
1511
1512
1513
1514

1519.001
1519.002
1519.004
1519.008
1613
1699.007
1699.008
2111.001
2111.002
2112
2113
2114
2115.001
2115.002
2118
2119.002
2119.003
2119.005

Έσοδα από κερματοδέκτες στα Σύβοτα - Βασιλική
Λοιπά τακτικά έσοδα
Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)
Προϊόν δωρεών
Δωρεές κοινωνικού παντοπωλείου
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74,
άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν
2130/93)
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80)
Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο
12 Ν
1647/86)
Πρόστιμα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π.
Πρόστιμα παρ.συνδέσεων-παρεμβάσεων Ύδρευση-Αποχ.
Πρόστιμα για ρύπανση κοιν. χώρων
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 ΔΕΗ
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 άρδευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας απο ΔΕΗ Α.Ε.
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από ιδιωτικούς
παρόχους
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
ΕΣΟΔΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2016
Έσοδα μαρίνας 2016-2017, 13% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΑ

1.000,00
3.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
200.000,00

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

1.000,00
3.000,00
600,00
2.000,00
2.000,00
200.000,00

96.532,81

0,00

96.532,81

30.000,00

0,00

30.000,00

200,00

0,00

200,00

600,00
1.000,00
300,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
100,00
480.000,00

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

600,00
1.000,00
300,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
100,00
480.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

450.000,00
5.000,00
200.000,00
15.000,00
2.000,00

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

450.000,00
5.000,00
200.000,00
15.000,00
2.000,00

200.000,00
426.000,00
1.000,00
1.000,00

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

200.000,00
426.000,00
1.000,00
1.000,00

8.111.980,81

-870,00

8.111.110,81

Β. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
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 2020 και θα συντελείται ανάλογη
διαμόρφωση του «85» ο οποίος επαναϋπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ.
Ο Κ.Α.Ε. 85 του 2021 θα αναμορφωθεί αναλογικά με τα εισπραχθέντα έσοδα την 31-12-2020 του Κ.Α. Εσόδων 32 που ανήλθαν
στο ύψος των 1.247.084,74 €.
Εισπράξεις 2019
Κ.Α.Ε. 32

1.247.084,74

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

Προϋπολογισμός
1-1-2021

Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32, 1-1-2021 βάσει των
βεβαιωθέντων (εισπρακτέα υπόλοιπα)
την 31-12-2020

6.379.119,34

1.247.084,74

Με βάση τα παραπάνω, το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-85, 20-85 και 25-85 πρέπει να ανέλθει σε 6.428.098,48 €.
Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32
1-1-2021

7.626.204,08
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Εισπράξεις 2020
Κ.Α.Ε. 32

1.198.105,60

Κ.Α.Ε. 00-8511.001
20-8511
25-8511 του 2020

6.428.098,48

Συγκεκριμένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναμόρφωση:
Κ.Α. Εσόδων
2021

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικός
Πρ/σμός
2021
30.600,60

1η Αναμόρφωση

467,01

Τελικός
Πρ/σμός
2021
31.067,61

3211

Τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
Τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης

3.141.312,98

985.522,54

4.126.835,52

3212

Τέλη και δικαιώματα
άρδευσης

30.968,73

820,74

31.789,47

3213

Τέλη και δικαιώματα
αποχέτευσης

535.393,11

154.240,73

689.633,84

3214

Τέλος ακίνητης περιουσίας

1.193,49

4,32

1.197,81

Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη
και εισφορές

5.574,56

- 29,35

5.545,21

Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευματιών

658.169,47

- 6.023,68

652.145,79

Κοινόχρηστοι Χώροι

118.106,55

- 3.969,35

114.137,20

Λοιπά εισπρακτέα

12.086,88

- 0,60

12.086,28

Εισφορά λόγω ένταξηςεπέκτασης πολεοδομικών
σχεδίων.

254.226,39

- 5.951,64

248.274,75

3215

3216

3218

3219.001

3219.002

3219.003

Μισθώματα από χρήση
αιγιαλού-ακτών

52.973,11

0,00

52.973,11

3219.004

Έσοδα από δικαιώματα
Βοσκής

4.709,18

0,00

4.709,18

3219.005

Μισθώματα Αστικών
Ακινήτων-Καλλιεργήσιμης
Γής

60.656,86

- 1.887,92

58.768,94

Έσοδα από ΦΠΑ 13%
ύδρευσης

91.712,57

- 1.805,84

89.906,73

3219.007

Έσοδα ΦΠΑ 23%
αποχέτευσης

36.416,55

- 1.009,43

35.407,12

3219.008

Έσοδα ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

0,00

77.408,43

77.408,43

Πρόστιμα από παράνομη
αμμοληψία

1.628,75

0,00

1.628,75

Έσοδα από τροφεία

15.708,25

35.596,50

51.304,75

Τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων

1.286,84

- 144,51

1.142,33

3219.006

3219.009

3219.010

3219.012

3219.013
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Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021

Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης

Α1 1/1/2021
Τέλη χρήσεως υπονόμων

184.850,94

-17.832,17

167.018,77

Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021
Σύμφωνα με το Τρ.
Βεβαίωσης
Α1 1/1/2021

3219.014
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων
χώρων

147,53

0,00

147,53

3219.015

Ειδική εισφορά εφαρμογής
ρυμοτομ

87.825,47

- 1.618,00

86.207,47

3219.016

Έσοδα από ενοικίαση
ακινήτων

12.624,98

- 430,41

12.194,57

3219.017

Τέλη χρήσης ψυκτικού
θαλάμου νεκρών

1.173,79

750,00

1.923,79

3219.018

Έκτακτα γενικά έσοδα

1.039.771,76

32.977,37

1.072.749,13

6.379.119,34

1.247.084,74

7.626.204,08

Αρχικός
Πρ/σμός 2021

1η Αναμόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισμός

2.061.937,99

135.296,36

1.926.641,63

23.941,29

2.307,37

21.633,92

3.095.134,46

1.109.481,01

1.985.653,45

3221

Σύνολο

Κ.Α. Εξόδων
2021

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00-8511.001

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

20-8511

25-8511

Παρατηρήσεις

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Προβλέψεις μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Σύνολο

5.181.013,74

1.247.084,74

6.428.098,48

Σύμφωνα με τις
εισπράξεις
σε Κ.Α.Ε.
31-12-2020

Η διαφορά του Κ.Α.Ε. 32 (7.626.204,08 €) μείον το άθροισμα των Κ.Α.Ε. 00-8511.001 20-8511 και 25-8511 (6.428.098,48 €) ήτοι
1.198.105,60 ευρώ είναι το ποσό που δύναται να εισπράξει ο Δήμος εντός της χρήσης του 2021 με βάση τα εισπραχθέντα του
2020.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που προέκυψε
κατά την 31-12-2020.

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Αρχικό
Ποσό

Ποσό
Μεταβολής
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Τελικό
Ποσό

Παρατηρήσεις

5111

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

5113.000

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών

5121.000

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

5122

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για
πιστώσεις προοριζόμενες
για επενδυτικές δαπάνες

5119

5124

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών
Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και
Εθνικό ΠΔΕ)

5129

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

5123

Σύνολο

862.487,34

0,00

635.343,79

886.527,15

1.497.831,13

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

886.527,15

Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

2.537.512,66

-1.917.582,37

619.930,29

60.000,00

43.961,11

103.961,11

339.209,47

293.091,17

632.300,64

1.821.160,35

-227.822,08

1.593.338,27

70.696,07

921.998,46

992.694,53

327.167,15

-203.594,99

123.572,16

6.018.233,04

431.922,24

6.450.155,28

Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των τακτικών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτων
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτων
μας εσόδων (εκτός ΠΔΕ)
σύμφωνα, με το πρωτόκολλο
ταμειακών διαθεσίμων της
31/12/2020
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Αύξηση έπειτα από την
ανάλυση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των εσόδων
από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, σύμφωνα
με το πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για την
παρακολούθηση των έκτακτών
μας εσόδων, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ταμειακών
διαθεσίμων της 31/12/2020

Δ. Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α.Ε. 81 όπου θα εγγραφούν τα πραγματικά ποσά που προέκυψαν κατά τη λήξη του έτους 2020:

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
70-8117.009
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Διάφορα έξοδα
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ

Αρχικό Ποσό
354.680,66
18.000,00
20.000,00
95.000,00
25.487,34
50.000,00
12.000,00
5.000,00
0,00
0,00
865.832,00
0,00
10.000,00
1.456.000,00
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Ποσό Μεταβολής
-251.561,61
12.442,56
12.479,51
76.318,10
24.620,00
143.231,52
42.362,92
-5.000,00
746,64
3.411,84
0,00
18.496,48
8.591,51
86.139,47

Τελικό Ποσό
103.119,05
30.442,56
32.479,51
171.318,10
50.107,34
193.231,52
54.362,92
0,00
746,64
3.411,84
865.832,00
18.496,48
18.591,51
1.542.139,47

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1. Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 90221/21-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ7546ΜΤΛ6-ΑΡ6) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά την
επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για την
εξόφληση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, θα πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές
στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1215.002 με τίτλο «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές
πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις» με το ποσό των 51.950,82 €.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) και ενισχύεται ο ΚΑΕ 00-8117.009 με τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ» κατά το
ποσό των 51.950,82 €.
2. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Α. Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2451/26-10-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας με το ποσό των 6.332.000,00 ευρώ που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος
Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και β) την αρ. 204/28-12-2020
η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΒ00ΩΛΙ-Ζ70 που αφορά την ένταξη του έργου στην 8 αναμόρφωση 2020 θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.

Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις με επενδύσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ως εξής:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.004 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης ¨Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας¨ με
κωδικό ΟΠΣ 5050690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ιόνια Νησιά 2014-2020¨» με το ποσό των 6.332.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7321.001 με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας» με το ποσό των
6.332.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποπερατωθεί το Δημοτικό Θέατρο Λευκάδας που περιλαμβάνει σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο της πράξης εργασίες (οικοδομικές, η/μ και περιβάλλοντος χώρου) για την ολοκλήρωση του κτιριακού
συγκροτήματος, που περιλαμβάνει Κλειστό Θέατρο με Φουαγιέ, Πνευματικό Κέντρο, Βιβλιοθήκη, Ανοιχτό Θέατρο και χώρο
στάθμευσης οχημάτων.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 319/28-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί επιχορήγησης του Δήμου Μεγανησίου με το ποσό των 1.945.484,31 ευρώ που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Δράσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια
Νησιά 2014-2020» και β) την αρ. 72/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ8Γ9ΩΛΙ-5ΦΝ που αφορά την αποδοχή
της εν λόγω χρηματοδότησης της Πράξης. θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους
Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις με επενδύσεις από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) ως εξής:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.005 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο
Μεγανησίου με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ϊόνια Νησιά 2014-2020¨"» με το ποσό των
1.945.484,31 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.003 με τίτλο «Προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών» με το ποσό των 434.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια του τεμαχιστή ογκωδών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.004 με τίτλο «Προμήθεια ενός φορτηγού μεταφοράς πράσινων» με το ποσό των
148.800,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια του φορτηγού μεταφοράς πράσινων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7336.001 με τίτλο «Κατασκευή μιας μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
δυναμικότητας 700 t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας
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compost» με το ποσό των 1.313.394,31 ευρώ, προκειμένου να κατασκευαστεί η μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
στον υπό αποκατάσταση ΧΥΤΑ στη θέση Σχίζα του Δήμου Μεγανησίου.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.023 με τίτλο «Προμήθεια σαράντα καφέ κάδων» με το ποσό των 12.400,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των καφέ κάδων.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.024 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης πολιτών» με το ποσό των
8.370,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της διαλογής
στην πηγή που θα περιλαμβάνουν ποικιλία μορφών επικοινωνίας με τους δημότες.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7425.002 με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος έργων» με το ποσό των 18.496,48 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπηρεσίες για την υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο
Μεγανησίου, τόσο κατά το στάδιο των διαγωνισμών, όσο και κατά το στάδιο υλοποίησης.

3. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
Α

Α. Λαμβάνοντας υπόψη α) το υπ’ αρ. πρωτ. 68484/16-10-2020 (ΑΔΑ: 92 746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) απόφαση του ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ και β)
την αρ. 47/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99ΒΖΩΛΙ-ΑΑΥ) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης για την
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.040 με τίτλο «Επιχορήγηση για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και
συνοδευτικού εξοπλισμού" από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το ποσό των 223.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 62-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου 16 κυβικών με γερανό (πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ)» με το ποσό των 223.000,00 €, που αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου 16 κυβικών μέτρων με
γερανό.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη α) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 3106/30-12-2020 (ΑΔΑ: 96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και β) την αρ. 60/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
ΨΕΧ5ΩΛΙ-70Κ) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.041 με τίτλο «Χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: "Αποκατάσταση παιδικών
χαρών Δήμου Λευκάδας" του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» με το ποσό των 220.500,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.032 με τίτλο «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των
220.500,00 €, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες αποκατάστασης των παιδικών χαρών του Δήμου.

4. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
Α. Λαμβάνοντας υπόψη α) την αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ ) απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ. στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», έτους 2020 και β) την αρ. 59/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Ψ1ΩΛΙ-619) που αφορά την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1329.020 με τίτλο «Επιχορήγηση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 39.680,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7413.073 με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου
Λευκάδας» με το ποσό των 39.680,00 €, προκειμένου να αποτυπωθούν τα σημεία όπου θα φορτίζονται τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα.

5) Μειώσεις Εσόδων – Εξόδων Χρηματοδοτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 264/12-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας
και την αρ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κρίνεται αναγκαίο να μειωθούν ή να διαγραφούν διάφορες πιστώσεις που
αφορούν έργα του Δήμου και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 είτε από την Ταμειακή
Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας, είτε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Οι χρηματοδοτήσεις είχαν αρχικά εγγραφεί στον
Προϋπολογισμό του Δήμου 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. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.383.306,17 ευρώ και θα πρέπει να
μειωθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.

5.1 Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1217.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης RE.CO.RD με κωδικό ΟΠΣ 5003457 στα
πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG V-A Ελλάδα - Ιταλία, Πρόγραμμα 2014-2020 , με κωδικό έργου:
2018ΕΠ32260018» με το ποσό των 10.013,80 ευρώ.

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

Ενισχύεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 10.013,80 ευρώ.

5.2. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1321.003 με τίτλο «Ένταξη της Πράξης "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου
ύδατος Δήμου Μεγανησίου" με κωδ. ΟΠΣ 5028098 στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» με το ποσό των 23.192,45 ευρώ.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-7341.012 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου» με το ποσό
των 23.192,45 €.

5.3. Μείωση Κ.Α. Εσόδου του Ταμείου Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.012 με τίτλο «Έσοδα από T.A.Σ» με το ποσό των 35.104,53 ευρώ.

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

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.034 με τίτλο «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημ. Σχολείων ) Νυδριού» με το ποσό
των 35.104,53 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.014 με τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Πολιτισμού για συνθετικό τάπητα γηπέδου Τσουκαλάδων
Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 60.009,38 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.109 με τίτλο «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας» με το ποσό
των 60.009,38 ευρώ.

5.5. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)

34

-

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 10.787,67 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.009 με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων περιοχής πυρόπληκτων πόλης Λευκάδας» με
το ποσό των 10.787,67 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.016 με τίτλο «Επιχορήγηση για Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν.
Λευκάδας» με το ποσό των 7.152,00 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.039 με τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας» με το
ποσό των 7.152,00 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.022 με τίτλο «Χρηματοδότηση για την επισκευή και τη συντήρηση του δημοτικού οδικού
δικτύου Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 75.133,18 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7341.032 με τίτλο «Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας» με
το ποσό των 75.133,18 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.025 με τίτλο «Χρηματοδότηση για το Δήμο Λευκάδας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με το ποσό των 23.757,37 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.121 με τίτλο «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις λόγω
Κοντάραινας (από επαρχιακό προς ποτάμι)» με το ποσό των 23.757,37 ευρώ.

πλημμυρών σε δημοτική οδό

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.031 με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας με κωδ.
έργου:2018ΣΕ01600085 του ΠΔΕ» με το ποσό των 71.438,29 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.127 με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας» με το
ποσό των 71.438,29 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.033 με τίτλο «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) του ΥΠΕΣ» με το ποσό των
91.064,19 ευρώ.
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Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη μείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 64-7323.017 με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» με το ποσό
των 91.064,19 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.035 με τίτλο «Ένταξη Πράξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα: "Επιχ. των Δήμων και
των Ν. Π. αυτών για προσαρμογή λειτουργ. δημ. βρεφ., παιδ., και βρεφονηπ., σταθμών στις προδιαγραφές του νέου
θεσμικου πλαισίου αδε» με το ποσό των 46.976,68 ευρώ.

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

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 46.976,68 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.036 με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με το
ποσό των 52.139,32 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 62-7341.015 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 32.054,00 ευρώ και

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 64-7341.023 με τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας & Σφακιωτών»
κατά το ποσό των 20.085,32 ευρώ.

5.13. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) και Χρηματοδοτήσεις από το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Διαγράφεται ο Κ.Α. Εσόδου 1323.002 με τίτλο «Προμήθεια καινούργιου συστήματος δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 681.196,00 ευρώ.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.006 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων
Λευκάδας» κατά το ποσό των 171.416,50 ευρώ.

Δήμου

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

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 5124 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ
και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά το ποσό των 509.779,50 ευρώ.

5.14. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.029 με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης Νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με
το ποσό των 51.147,00 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 63-7341.007 με τίτλο «Ενίσχυση Ύδρευσης Νήσων Καλάμου - Καστού με υποθαλάσσιο Αγωγό»
με το ποσό των 51.147,00 ευρώ.

5.15. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
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-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.031 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής
Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 4.050,01 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 63-7341.009 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως,
περιοχής Αγ. Μαρίνας - Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 4.050,01 ευρώ.

5.16. Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.036 με τίτλο «Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
της ΠΙΝ» με το ποσό των 311.560,80 ευρώ.

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

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 30-7341.011 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» με το ποσό των
146.669,43 ευρώ.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου 30-7341.012
164.891,37 ευρώ.

με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των

6. Αυξήσεις Εσόδου – Εξόδου Χρηματοδοτήσεων
6.1. Αύξηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.008 με τίτλο «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 2.558.146,66 ευρώ.

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

Αυξάνεται ο ΚΑΕ 62-7341.009 με τίτλο «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 2.558.146,66 ευρώ, λόγω
έκδοσης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης κατά το προηγούμενο έτος.

7. Εγγραφή χρηματοδότησης
Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-73-22.002 με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας και
εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 42.358,90 ευρώ, ενώ ήταν συνεχιζόμενο έργο εκ
παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό έτους 2021.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσό της μεταβολής ανέρχεται στα 11.665.592,60 ευρώ και ποσό 10.000,00 ευρώ
προερχόμενο από το αρχικό αποθεματικό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2021 αποτελεί το άθροισμα στο
ποσό των 11.675.592,60 ευρώ.

ΣΤ. Χρηματοδοτήσεις υπηρεσιών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού. και Ύδρευσης - Άρδευσης - Αποχέτευσης σύμφωνα
με επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (διαφόρων προγραμμάτων, ΣΑΤΑ ΠΟΕ και Πυροπροστασίας)
-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.014 με τίτλο «Μελέτες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σημείων στις Δ.Ε.
Λευκάδας», κατά το ποσό των 33.480,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.015 με τίτλο «Δημιουργία εγκαταστάσεων (3) πράσινων σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», κατά το ποσό των 900.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.
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-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.016 με τίτλο «Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης», κατά το ποσό των
60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.017 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», κατά το ποσό των 19.520,00
ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.018 με τίτλο «Προμήθεια (3) κινητών μονάδων τεμαχισμού αποβλήτων κήπων και πάρκων
(κλαδοτεμαχιστών)», κατά το ποσό των 235.600,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7412.002 με τίτλο «Οριστική μελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας - Στατικές μελέτες», χρηματοδοτούμενο
από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.007 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου»,
χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια ανοικτών containers για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ογκωδών», χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'
αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.022 με τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και οργάν. επιχ. δρ.
προμήθειας εξοπλ. και λειτουρ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ. τεχνογνωσίας για το
μεταβατικό στάδιο», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό
πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6673.004 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΣΜΑ», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
κατά το ποσό των 21.218,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021. Το υπόλοιπο ποσό
του Κ.Α.Ε. (3.782,00 ευρώ) παραμένει, διότι εκ παραδρομής πραγματοποιήθηκε ανάληψη υποχρέωσης και εκδόθηκε
τιμολόγιο.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.009 με τίτλο «Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε. Ελλομένου», χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.042 με τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίου στην Ανατολική παραλία καθώς & καταθλιπτικού
αγωγού απο το αντλιοστάσιο εως τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων», χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους κατά το
ποσό των 400.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.038 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου»
χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 58.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7326.012 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.
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Το ανωτέρω ποσό των 1.852.938,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.018 με τίτλο «Μελέτες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σημείων στις Δ.Ε.
Λευκάδας», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 33.480,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό
πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.019 με τίτλο «Δημιουργία εγκαταστάσεων (3) πράσινων σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας,
Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 900.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.020 με τίτλο «Προμήθεια 1000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης», (από
χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/1801-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.021 με τίτλο «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας», (από χρηματοδότηση από
εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των 19.520,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.022 με τίτλο «Προμήθεια (3) κινητών μονάδων τεμαχισμού αποβλήτων κήπων και
πάρκων (κλαδοτεμαχιστών)», (από χρηματοδότηση από εθνικού πόρους), κατά το ποσό των 235.600,00 ευρώ, σύμφωνα
με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Στον Κ.Α.Ε. 20-8117.009 με τίτλο «Οφειλές ΠΟΕ» συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την οριστική μελέτη ΜΟΠΑΚ
Λευκάδας – Στατικές μελέτες κατά το ποσό των 4.920,00 ευρώ.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7342.005 με τίτλο «Κατασκευή αντλιοστασίου στην ανατολική παραλία και καταθλιπτικού από
το ανλιοστάσιο έως τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων», (από χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους), κατά το ποσό των
400.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6265.006 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου»,
χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την
έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7135.018 με τίτλο «Προμήθεια ανοικτών containers για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ογκωδών», χρηματοδοτούμενο από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ'
αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7321.001 με τίτλο «Επισκευή ομβριοδεξαμενών για πυροπροστασία», χρηματοδοτούμενο
από Πυροπροστασία Π.Ο.Ε., κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.045 με τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και οργάν. επιχ.
δρ. προμήθειας εξοπλ. και λειτουργ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ. τεχνογνωσίας για το
μεταβατικό στάδιο» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ.
1131/18-01-2021 επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση
του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6673.001 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΣΜΑ» χρηματοδοτούμενο από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 21.218,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7135.014 με τίτλο «Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.
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-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7312.002 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου»
χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 58.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021
επισήμανση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7312.003 με τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» χρηματοδοτούμενο από
ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' Αριθμό Πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Ζ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ ΠΟΕ και δημιουργία νέων Κ.Α.Ε.:

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7326.013 με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε. Λευκάδας» χρηματοδοτούμενο από ΣΑΤΑ
ΠΟΕ κατά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την υπ' αριθμό πρωτ. 1131/18-01-2021 επισήμανση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.108 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού Μ. Αυλακίου Τ.Κ. Νεοχωρίου» κατά το ποσό των
18.900,00 ευρώ, διότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.120 με τίτλο «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό
των 21.000,01 ευρώ, διότι η πίστωση δεν πρόκειται να διατεθεί.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.043 με τίτλο «Επισκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης & οικίσκου στην Τ.Κ. Αγ. Πέτρου» κατά το ποσό
των 7.351,42 ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.045 με τίτλο «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ευγήρου» κατά το ποσό των 9.962,83 ευρώ, διότι
έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.047 με τίτλο «Επισκευές δημοτικών κτιρίων ΔΕ Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.250,01 ευρώ, διότι
έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.069 με τίτλο «Γεωλογική μελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» κατά το ποσό των 2.803,64
ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Το ανωτέρω ποσό των 161.267,91 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111).

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.015 με τίτλο «Προμήθεια μαρμάρων και πλακών» κατά το ποσό των 7.200,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων και πλατειών.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.124 με τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης δημοτικών οδών Νικιάνας» κατά το ποσό των
23.000,00 ευρώ, προκειμένου

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.064 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες για τη διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης» κατά το ποσό
των 14.000,00 ευρώ, προκειμένου να αρχίσουν οι εργασίες διάνοιξης νέων οδών στο σχέδιο πόλης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.120 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος και κατασκευής ξυλοτύπων» κατά το
ποσό των 4.800,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές στο οδόστρωμα και να κατασκευαστεί ξύλινος φράχτης
περίφραξης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.121 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση αποκαστάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό
δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω έντονων βροχοπτώσεων» κατά το ποσό των 26.638,76 ευρώ, προκειμένου να
αποκατασταθούν ζημιές στο οδόστρωμα λόγω από διαβρώσεις.

40

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.040 με τίτλο «Καθαρισμός χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων
κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 21.535,86 ευρώ, προκειμένου να καθαριστούν οι χάνδρακες
απορροής όμβριων υδάτων για την αποφυγή πλημμυρών από λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.062 με τίτλο «Ολοκλήρωση μελέτης πράξης εφαρμογής Π.Μ Νυδριού-Μ.Αυλακίου» κατά το ποσό
των 157,25 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποπληρωμή του έργου.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 45-7336.009 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή νεκροταφείων Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των
35.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις για τον ευπρεπισμό των
κοιμητηρίων.

Η. Μείωση Κ.Α. Εξόδου Πυροπροστασίας Π.Ο.Ε.
-

Μειώνεται 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, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν πρόκειται άμεσα να διατεθεί.

Το ανωτέρω ποσό των 3.000,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111).

Θ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-10-15-30-35-45-70) και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111)
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6121 με τίτλο «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα
230,242 και 248 ΚΔΚ)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6127 με τίτλο «Αποζημιώσεις αιρετών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ (Ν.
4483/17 άρθρο 33).» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6221 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι
το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6311 με τίτλο «Φόροι τόκων» κατά το ποσό των 5.000,00 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 00-6494 με τίτλο «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο
στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.021 με τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.052 με τίτλο «Υπηρεσία καταγραφής και προπαρασκευαστικών ενεργειών, δηλώσεων
ακινήτων κυριότητας Δήμου στο Κτηματολόγιο για τις Δ.Ε. Ελλομένου και Απολλωνίων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6526.001 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων Τραπεζών-Πιστ. Ιδρυμάτων» κατά το ποσό των
60.000,00 ευρώ, διότι μη παρακράτησης της μηνιαίας δόσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια
διευκόλυνσης των ΟΤΑ λόγω της υπάρχουσας πανδημίας covid-19.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6273 με τίτλο «Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες» κατά το ποσό των 10.000,00 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 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» κατά το
ποσό των 5.000,00 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 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό
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των 6.000,00 ευρώ, διότι θα πραγματοποιηθούν προμήθειες μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7135.005 με τίτλο «Προμήθεια θερμαντικών - ψυκτικών μηχανημάτων στην ΔΕ Καρυάς και
ΔΕ Απολλωνίων» κατά το ποσό των 4.000,00 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 15-6117.005 με τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» κατά το ποσό των 500,00 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 15-6117.005 με τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» κατά το ποσό των 500,00 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 15-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 4.000,00
ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ΚΑΠΗ» κατά το
ποσό των 500,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.003 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δράσεων» κατά το ποσό των 500,00
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 15-6495.004 με τίτλο «Αγορά βιβλίων για το Μουσείο Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των
1.500,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο
στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6661 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6662.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6699.002 με τίτλο «Προμήθειες οικιακού και λοιπού εξοπλισμού» κατά το ποσό των 500,00
ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.001 με τίτλο «Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο Ρ/Σ Καρυάς» κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 13.330,00 ευρώ, λόγω μετακίνησης τακτικού υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικού από την Τεχνική Υπηρεσία στην υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 3.100,00 ευρώ, αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές της αναφερόμενης υπαλλήλου λόγω μετακίνησης από την Τεχνική Υπηρεσία στην υπηρεσία
Διοικητικής Μέριμνας, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.015 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τον προσδιορισμό βασικών
χαρακτηριστικών & χρηματοοικονομική ανάλυση της Μαρίνας Βλυχού» κατά το ποσό των 9.000,00 ευρώ, διότι δεν θα
δαπανηθεί το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από την προσφορά κατάθεσης
ενδιαφέροντος.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.058 με τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας» κατά το ποσό των
100.000,00 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 30-7323.111 με τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μεγάλου Αυλακίου» κατά το
ποσό των 70.000,00 ευρώ, διότι εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δεν θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.102 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής Καλιγονίου (όπισθεν Lidl)» κατά το
ποσό των 2.701,63 ευρώ, διότι έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020.
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Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.116 με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικής οδού Ουλωφ Πάλμε» κατά το ποσό των 90.000,00
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 35-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι απόσπασης υπαλλήλου στο Δήμο Πρέβεζας
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 24745/18-12-2020 κοινή απόφαση Δημάρχων (ΑΔΑ:6ΦΧΩΩΞΧ-ΠΟΩ).
Το ανωτέρω ποσό των 436.131,63 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6031.002 με τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών» κατά το ποσό των 12.100,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη νέου ειδικού συνεργάτη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στο Δήμο.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6053.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ειδικών συνεργατών» κατά το ποσό των
2.380,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για την πρόσληψη του νέου ειδικού συνεργάτη στο
Δήμο.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών
πράξεων» κατά το ποσό των 70.000,00 ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.064 με τίτλο «Δημιουργία - σχεδιασμός φυλλαδίων, καρτών, ενημερωτικού υλικού
μουσείου Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6823.001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας δικαστικών αποφάσεων» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, για την πληρωμή των τόκων υπερημερίας στους δικαιούχους ενάγοντες των δικαστικών αποφάσεων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 00-8262.001 με τίτλο «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2010ΣΕ07580080 - Αποχέτευση
παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου» κατά το ποσό των 31.764,61 ευρώ, σύμφωνα με το extrait - ενημερωτικό
έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων που εκδόθηκε στις 31-12-2020, του Υπουργείου Υποδομών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6021 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 13.300,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας της
υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. λόγω εσωτερικής μετακίνησης, όπως έχουν αιτιολογηθεί παραπάνω.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6052.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 3.100,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι εργοδοτικές εισφορές της ανωτέρω υπάλληλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. λόγω
εσωτερικής μετακίνησης.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7134.003 με τίτλο «Εφαρμογές υποστηρικτικού λογισμικού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»
κατά το ποσό των 17.360,00 ευρώ, για την προμήθεια πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σύμφωνα με την
αρ. 12242/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6473.002 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων στο ΚΑΠΗ» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001 με τίτλο «Προμήθεια κρεάτων και πουλερικών Παιδικού & Βρεφ/κού Σταθμού στη
Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 100,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.002 με τίτλο «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου στον Πσιδικό & Βρεφ/κό Σταθμό στη Δ.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.004 με τίτλο «Προμήθεια φρούτων και λαχανικών Παιδικού & Βρεφ/κού Σταθμού στη ΔΕ
Λευκάδας» κατά το ποσό των 100,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.005 με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου στο Παιδικό & Βρεφ/κό Σταθμό στη ΔΕ
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.008 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή - προμήθεια ηλεκτρονικού και μηχανολογικού
εξοπλισμού για το μουσείο Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 1.500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.009 με τίτλο «Παρακολούθηση - συντήρηση συναγερμού στο μουσείο Αγγελος
Σικελιανός» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
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Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.010 με τίτλο «Ασφάλιση εκθεμάτων του μουσείου Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό
των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.012 με τίτλο «Εκτύπωση φυλλαδίων, καρτών, ενημερωτικού υλικού μουσείου
Σικελιανού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.013 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συσκευασίας αντικειμένων πωλητηρίου Μουσείου
Αγγ. Σικελιανού» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το από 27-01-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.005 με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού υπαίθριου γυμναστηρίου» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη του εξοπλισμού του υπαίθριου γυμναστηρίου.
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 21.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία τεσσάρων
εργατών ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων εξάμηνης απασχόλησης με σύμβαση εργασία Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με την υπ’
αρ. εσ. πρωτ. 139/28-01-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω τεσσάρων εργατών εξάμηνης διάρκειας,
στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.012 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών ακουστικής Απόλλων Λευκάδας» κατά το
ποσό των 6.200,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7135.007 με τίτλο «Προμήθεια μετρητών ταχύτητας οχημάτων (RADAR)» κατά το ποσό
των 9.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 2536/19-11-2020 της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.121 με τίτλο «Βελτίωση προσπελασιμότητας στο αγροτικό δίκτυο λόγω θεομηνίας
στον Κάλαμο» κατά το ποσό των 2.900,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: 9Ρ4ΧΩΛΙ-479), για την αντιμετώπιση των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.122 με τίτλο «Κοπή και απομάκρυνση πεσμένων και επικίνδυνων δέντρων και
μπαζών με χειρωνακτικά μέσα λόγω θεομηνίας στον Κάλαμο» κατά το ποσό των 12.350,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ.
25/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 682ΩΩΛΙ-0Β3), για την αντιμετώπιση αποκατάστασης των ζημιών
λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7323.123 με τίτλο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση δημοτικής οδού στην κοινότητα
Καβάλου Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Φ5ΑΩΛΙ-ΩΦ9), για την αντιμετώπιση αποκατάστασης των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών
φαινομένων.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.056 με τίτλο «Εργαστηριακές μετρήσεις φέροντα οργανισμού Απόλλων Λευκάδας»
κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.066 με τίτλο «Άρση καταπτώσεων λόγω θεομηνίας στον Κάλαμο» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 26/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση αποκατάστασης
των ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 1.200,00 ευρώ, που εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού» κατά το ποσό των
8.800,00 ευρώ, που εκ παραδρομής δεν υπολογίστηκε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2021.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6117.002 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου
υποβολής αίτησης στην πρόσκληση ΑΤ02 στον άξονα προτεραιότητας περιβάλλον» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
σύμφωνα με αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την υποβολή
αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ02 Αντώνης Τρίτσης.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 40-7426 με τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ,
προκειμένου να αποζημιωθούν πολίτες λόγω αποζημίωσης του σχεδίου πόλης.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6261.002 με τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» κατά το ποσό των 72.711,86
ευρώ, προκειμένου να αποδοθεί το αναφερόμενο ποσό που αφορά χρηματοδότηση και ήταν ενταγμένο στο χρηματικό
υπόλοιπο το έτος 2019.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6495.002 με τίτλο «Ενοικίαση και τοποθέτηση διαφόρων ειδών στολισμού» κατά το ποσό
των 13.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6699.014 με τίτλο «Προμήθεια υλικών (άλας κ.α.) για την αντιμετώπιση των αναγκών της
Πολιτικής Προστασίας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες λόγω έκτακτων
καιρικών φαινομένων.
Αυξάνεται ο 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 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν δαπάνες άμεσων υλικών για μετανάστες και πρόσφυγες που προσεγγίζουν το νησί.
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Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6824 με τίτλο «Δαπάνες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες για έκτακτα περιστατικά.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6825 με τίτλο «Έκτακτες εργασίες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών
(θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α.)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες
δαπάνες λόγω φυσικών φαινομένων.
Με σύνολο αυξομειώσεων των ανωτέρω υπηρεσιών που προκύπτει μεταφέρεται στο αποθεματικό 9111.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 2.265,42 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.002 με τίτλο «Δαπάνη για υγειονομική ταφή απορριμμάτων» κατά το ποσό των 40.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.003 με τίτλο «Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων και σύνταξης έκθεσης ενεργειακής
αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities.» κατά το ποσό των 13.640,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο 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 2.003,84 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο
το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 204.651,74 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6264.000 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό
των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια ψηκτρών» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται
να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στη Δ.Ε. Λευκάδας και ΔΕ Ελλομένου» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια. ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σφακιωτών, ΔΕ Απολλωνίων και ΔΕ
Καρυάς» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά
τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.009 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και καταναλωτικών υλικών» κατά το ποσό των 13.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Καλάμου και ΔΕ Καστού» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή
δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικού καροτσίου καθίσματος» κατά το ποσό των 6.000,00
ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7341.019 με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης
υπόγειων κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 0,06 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που
είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.023 με τίτλο «Ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας
της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του ΧΑΔΑ» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω ποσό των 367.061,06 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6013 με τίτλο «Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α')» κατά το ποσό
των 13.200,00 ευρώ, που αφορά αποζημίωση υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρωτ. εσ.
202/03-02-2020 έγγραφο του γραφείου μισθοδοσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6236.001 με τίτλο «Μίσθωση press containers» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μίσθωση.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 78.000,00 ευρώ, για την
ομαλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων, που εκ παραδρομής δεν εγγράφτηκε ολόκληρη η πίστωση κατά την σύνταξη
του προϋπολογισμού έτους 2021.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7321.002 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου ΧΑΔΑ Καστού» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
δαπάνη η οποία κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί.

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

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.009 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υπηρεσίες βελτίωσης υποδομών
ύδρευσης» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6211 με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας» κατά το ποσό των 90.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί άμεσα ολόκληρο το
ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.014 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Ελλομένου, Απολλωνίων,
Καλάμου και Καστού» κατά το ποσό των 49.600,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ελλομένου».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.015 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή δικτύων ύδρευσης στις ΔΕ Λευκάδας, Σφακιωτών και
Καρυάς» κατά το ποσό των 49.600,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο «Συντήρηση
και επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν
πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται
να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 με τίτλο «Προμήθεια νερού από σύνδεσμο ύδρευσης των Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας»
κατά το ποσό των 2.537,70 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού.
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Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.044 με τίτλο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό
των 290.000,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δαπάνη του έργου.
Το ανωτέρω ποσό των 531.537,70 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.002 με τίτλο «Εργασ. μετρ. υδρομ. Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των
6.200,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις των υδρόμετρων στις Δ.Ε. Απολλωνίων και Ελλομένου με
συμβάσεις ανάθεσης εργασιών, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.003 με τίτλο «Εργασ. μετρησ. υδρομ. Δ.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το ποσό των 2.800,00
ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6142.001 με τίτλο «Μικροβ.και φυσικοχημικες εξετασεις νερού και λυμμάτων ΒΙΟΚΑ» κατά το ποσό
των 4.800,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021,
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6142.003 με τίτλο «Εργαστηριακή ανάλυση λυμάτων για την ανίχνευση ιικού φορτίου SARSCOV-2 (κορονοϊού)» κατά το ποσό των 3.720,00 ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ.
εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.002 με τίτλο «Συντ. επισκ. δικτ. Υδευσης Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 3.800,00 ευρώ,
προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.004 με τίτλο «Συντηρ. και επισ. δικτ. υδρ. Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειμένου να αποπληρωθεί η δαπάνη, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.016 με τίτλο «Εργασίες ανέλκυσης - καθέλκυσης γεωτρήσεων» κατά το ποσό των
40.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021,
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6265.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα
με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιών
αποχέτευσης ΔΕ Ελλομένου».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6613 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού διαλύμ. αποφράξεων δικτύων ύδρευσης» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύμφωνα με
το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης,
Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6673.004 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών αποχέτευσης ΔΕ Ελλομένου» κατά το
ποσό των 22.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευση και αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 17.100,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών υδρ/σης αποχέτευσης Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 17.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.

47

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το
ποσό των 17.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καρυάς» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καρυάς».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.006 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καλάμου» κατά το ποσό των
15.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καλάμου».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Σφακιωτών».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.014 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Καστού» κατά το ποσό των
14.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης. Τροποποιείται επίσης το λεκτικό του Κ.Α.Ε. σε νέα περιγραφή με τίτλο
«Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Ε. Καστού».
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.028 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για μεταλλικές κατασκευές ύδρευσης - αποχέτευσης» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.029 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτών και ανταλλακτικών τους» κατά το ποσό των 10.000,00
ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.032 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων ύδρευσης - αποχέτευσης» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.033 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας οχημάτων και μηχανημάτων έργων» κατά το
ποσό των 500,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7135.039 με τίτλο «Προμήθεια μειωτή» κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το
υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7135.040 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών αντλιοστασίων»
κατά το ποσό των 30.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.001 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες στη Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
19.203,26 ευρώ, αφορά συνεχιζόμενη υποχρεωτική δαπάνη, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 01-02-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.002 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Ελλομένου» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.004 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.005 με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες αντιμετώπισης βλαβών ΔΕ Λευκάδας» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.031 με τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Ελλομένου» κατά το ποσό
των 300,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.033 με τίτλο «Βελτίωση παγίων εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ΔΕ Απολλωνίων» κατά το
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ποσό των 2.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.034 με τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα ΔΕ Λευκάδας» κατά το
ποσό των 5.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.035 με τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Βασιλικής ΔΕ Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 5.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.056 με τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιοστασίων αποχέτευσης Ελλομένου» κατά το
ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.057 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης δικτύων αποχέτευσης» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ. 287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.058 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων
γεωτρήσεων αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με το υπ΄ αρ. εσωτ. πρωτ.
287/16-02-2021, έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.

Mετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 192.843,81 ευρώ.

ΙΒ. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση
-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 20-6277.003 από «Δαπάνες μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ)» σε νέο
τίτλο «Μεταφορά δεματοποιημένων απορριμμάτων».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 20-6414.002 από «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, μηχανημάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών» σε νέο τίτλο «Μεταφορές απορριμμάτων από τον Κάλαμο και τον Καστό».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 10-6612 από «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δ.Ε. Απολλωνίων,
Καρυάς, Σφακιωτών» σε νέο τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 15-6451.002 από «Συνδρομή υπέρ Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης
Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) για τα πνευματικά δικαιώματα του Ρ/Σ Καρυάς» σε νέο τίτλο «Συνδρομή υπέρ πνευματικών
δικαιωμάτων του ραδιοφωνικού σταθμού Καρυάς».

-

Αναλύεται η κωδικοποίηση (με ταυτόχρονη τροποποίηση λεκτικού) του Κ.Α.Ε. 30-6672 «Προμήθεια Ανταλλακτικών», σε
κατωτεροβάθμιο Κ.Α.Ε. 30-6672.001 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».

η

Με την αρ. 1/2021 απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η 1 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου,
έτους 2021 η οποία έχει ως εξής:

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 1 ης/2021
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 1 /2021
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 19 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 8209/16-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Χαράλαμπος Καλός, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Λύγδας
3.
Ιωάννης Λιβιτσάνος
4. Ευτύχιος Ζουριδάκης
5.
Νικόλαος Βικέντιος
6. Γεώργιος Τσιρογιάννης
7. Αναστάσιος Γαζής
8. Γεώργιος Σολδάτος
9. Παναγιώτης Γιαννιώτης
10. Χαράλαμπος Γιαννούτσος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανένας

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν η κ.Αμαλία
Φραγκούλη Προϊσταμένη Αυτ.Τμήματος Προγραμματισμού και ο κ.Δημήτρης Βραχνούλας Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
η

ΘΕΜΑ ΗΔ: «1 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021».
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Χαράλαμπος Καλός Δήμαρχος
Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει
το Τεχνικό Πρόγραμμα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.
η
Προτείνουμε την 1 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 ως εξής:

Συνεχιζόμενα έργα
α/α

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

Δήμος Λευκάδας
1.

Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης
πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας

280.738,25

63-7341.011

ΕΣΠΑ

ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ

2.

Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την
δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας
Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό
δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω των
έντονων βροχοπτώσεων
Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων
ιχθυοτροφείου (Αυλαίμων)

528.668,19

30-7341.015

ΕΣΠΑ

ΩYEN7ΛΕ-N9N

4.164,99

30-7333.106

ΠΔΕ

6Υ58464ΧΘΞ-ΣΗΛ

212.000,00

70-7336.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

3.

4.
5.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

42.668,88

30-7341.012

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

6.

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας

198.561,71

30-7326.127

ΠΔΕ

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53

7.

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου
Λευκάδας
Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας
Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών

883.320,08

63-7342.001

Φιλόδημος Ι

ΩΘΞΧ465ΧΘ7-2Φ5

247.490,88
35.617,31

30-7331.028
30-7332.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-ΔΗΙ

Επισκευή, συντήρηση κτιρίων αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις σχολείων Δήμου
Λευκάδας
Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού
Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας

63.353,00

64-7341.016

Φιλόδημος ΙΙ

33.471,21

30-7336.039

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

434,97

30-7336.032

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8.
9.
10.

11.

12.

Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου
Τσουκαλάδων στο χώρο της δεξαμενής
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7ΣΓΣ465ΧΙ8-ΧΔΛ

13.

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας

14.

15.
16.

4.558.146,66

62-7341.009

ΕΣΠΑ

Πιλοτική δράση Εμαυτίων διαμόρφωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου
χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου
και 3ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας
Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών

23.433,56

63-7341.010

ΠΔΕ

25.600,00

70-7425.026

Πυροπροστασία
2019

Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις κοινοχρήστων
χώρων Δήμου Λευκάδας

28.999,99

30-7326.120

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Tίτλος

α/α

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0
6Η32465ΧΙ8-Κ10

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

Δ.Ε. Απολλωνίων
1.

1η συμπληρωματική σύμβαση: Κατασκευή
έργων αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών
Βασιλικής

2.

Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών
Βασιλικής

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Απολλωνίων, Ελλομέννου, Καρυάς
Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε.
Απολλωνίων
Βελτίωση οδικού τμήματος από θέση
Πόντι προς θέση Νηρά Δ.Ε. Απολλωνίων
Επισκευή δημοτικού σχολείου Ευγήρου

4.
5.
6.

Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις λόγω
πλημμυρών σε Δημοτικό οδό Κοντάραινας
(Από επαρχιακό προς ποτάμι)
Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού
Βασιλικής Δήμου Λευκάδας
Επισκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
οικίσκου στην Τ.Κ Αγίου Πέτρου

7.

8.
9.

216.759,64

64-7341.019

ΕΣΠΑ

6Η32465ΧΙ8-Κ10

2.280.933,74

64-7341.002

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

22.906,48

30-7341.011

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

5.926,88

64-7323.012

ΠΔΕ

75ΧΛ465Χ18-Γ58

235,61

30-7331.045

ΣΑΤΑΣ ΠΟΕ

2.274,80

30-7326.121

ΠΔΕ

ΟΚΛΓ465ΧΘΖ-ΠΧΝ

108.935,81

64-7323.017

ΠΔΕ

6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8

27.648,58

30-7331.043

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

54.287,00

30-7331.037

ΤΑΣ

27.500,01

15-7342.005

ΠΔΕ

1.178,88

30-7323.103

Εισφορές, ίδιοι
πόροι

31.100,00

30-7323.108

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Δ.Ε. Ελλομένου
1.
2.
3.
4.

5.

.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Απολλωνίων, Ελλομέννου, Καρυάς
Επισκευή δημοτικών κτιρίων (πρώην
Δημοτικών σχολείων) ΔΕ Ελλομένου
Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Βλυχού
Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017
Τσιμεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας
Ελλομένου
Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Μ.
Αυλακίου Τ.Κ Νεοχωρίου

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Δ.Κ. Καλάμου
1.
2.

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων ΚαλάμουΚαστού με υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε Καλάμου - Καστού

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Κ. Καστού
1.
2.

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις κοινοχρή-στων
χώρων Δ.Ε Καλάμου- Καστού

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Ε. Καρυάς
1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Απολλωνίων, Ελλομέννου, Καρυάς

36.580,00
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68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

2.
3.

4.

Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Άγιο
Δονάτο Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής Δημοτικού
κτιρίου Τ.Κ. Πηγαδισάνων (πρώην
Δημοτικό Σχολείο)
Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Καρυάς
Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017

12.300,00

30-7336.003

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.000,00

30-7321.011

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

15.040,70

15-7342.004

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

23.112,31

63-7341.009

ΕΣΠΑ

Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4

15.874,68

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

119.910,17

30-7326.109

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

70ΔΟ465ΦΘΘ-ΦΑΙ

22.884,26
33.408,58

30-7326.004
64-7323.013

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΠΔΕ

Ω81Τ465ΧΙ8-5ΔΘ

37.811,84

30-7326.126

ΣΑΤΑ 2019

Δ.Ε. Λευκάδας
1.

2.
3.
4.
5.

Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής
Αγίας Μαρίνας – Αγ. Ιωάννης και οδού
Σβορώνου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Λευκάδας &Σφακιωτών
Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας
(συνθετικός χλοοτάπητας)
Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά
Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών
περιοχής Αγίου Μηνά πόλης Λευκάδας

6.

Έργο διευθέτησης ομβρίων Νικιάνας από
Στροφή έως Χείμμαρο

7.

Κατασκευή αντλιοστασίου στην Ανατολική
παραλία καθώς και καταθλιπτικού αγωγού
από το αντλιοστάσιο έως τη Μονάδα
Επεξεργασίας Λυμάτων
Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Λευκάδας
Προσαρμογή Βρεφονηπιακού Σταθμού
Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017

400.000,00

63-7342.005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.749,99

30-7331.047

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

26.500,00

15-7342.002

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

10.

Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Λευκάδας
στο Π.Δ. 99/2017

25.500,00

15-7342.003

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

11.

Τσιμεντόστρωση Δρόμων περιοχής
Καλιγωνίου πίσω από LIDL

7.298,37

30-7333.102

Ίδιοι πόροι

8.
9.

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

Δ.Ε. Σφακιωτών
1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Λευκάδας &Σφακιωτών

15.874,68

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2.

Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Σφακιωτών

28.000,01

30-7331.046

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δήμος Μεγανησίου
1.
2.
3.

4.

5.

α/α

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού
ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου
Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση
ελαιοτριβείου Βαθέως
Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης &
επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του
ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στη θέση
ΣΚΙΖΑ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών
Σπαρτοχωρίου-Κατωμερίου Δήμου
Μεγανησίου
Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου

Tίτλος

202.744,95

63-7341.012

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ

180.000,00

30.7341-014

ΕΣΠΑ

96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ

151.623,89

62-7341.005

ΕΣΠΑ

ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ

846.606,82

63-7341.013

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ

250.000,00

30-7341.013

ΕΣΠΑ

96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ

Νέα έργα
Προταθέντα
Κ.Α. Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας
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Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

1.
2.
3.

30-7323.120

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2021

30-7326.132

ΣΑΤΑ 2021

64-7341.020

ΕΣΠΑ

ΩΨΛΠ7ΛΕ - ΞΚΟ

69-7321.001

ΕΣΠΑ

67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9

30-7323.119

ΣΑΤΑ 2021

70-7323.007

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

30-7312.001

ΣΑΤΑ 2021

140.000,00
2.560.724,00

64-7341.027

ΕΣΠΑ

160.000,00

30-7333.119

ΣΑΤΑ 2020

10.000,00

30-7326.130

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40.000,00

45-7336.009

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

100.000,00

30-7311.003

ΣΑΤΑ 2021

100.000,00

30-7323.118

ΣΑΤΑ 2020

Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου
220.500,00
Λευκάδας
Συμπληρωματική σύμβαση αποκατάστασης
26.638,76
ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του
Δήμου Λευκάδας λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων
Δ.Ε. Απολλωνίων
Αντιπλημμυρική προστασία εντός σχεδίου
520.000,00
πόλης Βασιλικής
Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και
180.000,00
δικτύων ύδρευσης
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
74.000,00
Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς
Αποκατάσταση –επισκευή κοινοχρήστων
40.000,00
χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων
Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ
60.367,01
εγκαταστάσεων του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας
Αποπεράτωση αγροτικών οδών στη θέση
23.000,00
Τράχηλος και Άρμενο
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
700.000,00
Λευκάδας
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
900.000,00
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ Ελλομένου.
ΔΕ Απολλωνίων
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ. Κ.
12.500,00
Σύβρου
Επισκευές δημοτικού οδικού δικτύου και
κοινόχρηστων χώρων που επλήγησαν από
300.000,00
την κακοκαιρία
Κατασκευή δρόμου σχεδίου πόλης
145.000,00
Βασιλικής
Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικών
έργων στην Δ.Ε. Απολλώνιων, λόγω
82.500,00
θεομηνίας

64-7341.032

ΟΠΣΑΑ

30-7333.121

Ιδίοι Πόροι

Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών
δρόμων για λόγους πυροπροστασίας
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Λευκάδας
Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού
οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας

4.

Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου
Λευκάδας

5.

Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δήμου
Λευκάδας
Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας
για λόγους πυροπροστασίας

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Κατασκευή έργων διευθέτησης όμβριων
Δήμου Λευκάδας
Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας - τμήμα έργου: Περιοχή Α Είσοδος κόμβος
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης πρανών
κατά μήκος του οδικού δικτύου δημοτικού
στον Δήμο Λευκάδας
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής
οδού Φρυνίου
Συντήρηση –επισκευή νεκροταφείων Δήμου
Λευκάδας
Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων
Δήμου Λευκάδας
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας

74.400,00
200.000,00
500.000,00

6.332.000,00
160.000,00
64.000,00
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63-7342.003
63-7342.004
30-7326.133

6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ

96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

30-7336.056

ΣΑΤΑ ΠΟΕ (43.000),
ΣΑΤΑ 2020 (31.000)
ΣΑΤΑ 2020

20-7321.001

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

30-7323.117

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

63-7341.019

ΠΔΕ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

30-7322.001

ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ
ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

64-7341.030
30-7323.067

εισφορές
ΠΔΕ

30-7326.131

Ψ72ΛΗ6ΜΤΛ6-ΣΩΤ

13.

Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών απο θεομηνίες

150.000,00

30-7323.115

ΣΑΕ 055

Δ.Ε. Ελλομένου
1.

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Δ.Ε.Λευκάδας και Δ.Ε.Ελλομένου

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

74.000,00

30-7326.133

ΣΑΤΑ ΠΟΕ (43.000),
ΣΑΤΑ 2020 (31.000)

3.

Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε. Ελλομένου

25.000,00

30-7135.014

ΣΑΤΑ 2020

4.

Αποκατάσταση μέρους δημοτικής οδού
Βλυχού-Χαραδιάτικων λόγω κατολίσθησης
στη θέση Μελιούς
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ Ελλομένου.
ΔΕ Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.
Ελλομένου

15.000,00

30-7333.115

Ίδιοι Πόροι

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

40.000,00

30-7312.003

ΣΑΤΑ 2020

5.

6.

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

7.

Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ Βλυχού

10.000,00

30-7321.016

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8.

Επισκευές – αντικαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης Δ.Ε. Ελλομένου
Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης ΝυδρίουΜεγάλου Αυλακίου

80.000,00

25-7312.045

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000,00

30-7323.111

Εισφορές

10.

Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων ΔΕ
Ελλομένου

30.000,00

30-7324.007

Εισφορές

1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Καλάμου &Καστού
Βελτίωση οδικού δικτύου
Δ.Ε.Καλάμου&Δ.Ε. Καστού για λόγους
Πυροπροστασίας
Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Καλάμου

Δ.Κ. Καλάμου
40.000,00

30-7326.007

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

15.200,00

64-7341.026

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

9.

2.

3.
4.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

700.000,00
Δ.Κ. Καστού

1.
2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Καλάμου &Καστού
Βελτίωση οδικού δικτύου Δ.Ε.
Καλάμου&Δ.Ε. Καστού για λόγους
πυροπροστασίας

1.

Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων Δ.Ε.
Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυας

2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

3.

Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου
Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας

40.000,00

30-7326.007

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

Δ.Ε. Καρυάς
30.000,00
30-7336.057

ΣΑΤΑ 2020

74.000,00

30-7326.133

ΣΑΤΑ ΠΟΕ (43.000),
ΣΑΤΑ 2020 (31.000)

284.625,55

15-7311.001

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(188.459,99), ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ (96.165,56)

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δ.Ε. Λευκάδας
1.

Ανάπλαση δημοτικής οδού Ούλωφ Πάλμε

10.000,00

30-7333.116

Ίδιοι Πόροι

2.

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.
Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Λευκάδας & Σφακιωτών
Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων Δ.Ε.
Λευκάδας

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

10.000,00

64-7341.025

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

4.
5.

Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ Ελλομένου.
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ΔΕ Απολλωνίων
6.

Επέκταση δικτύου αποχέτευση Οικισμού
Φρυνίου

1,00

63-7342.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

7.

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας

150.000,0

25-7312.013

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8.

Κατασκευή ασφαλτόστρωση δημοτικών
οδών σχεδίου πόλης Λευκάδας

200.000,00

30-7323.086

εισφορές

9.

Κατασκευή κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας
(Φιλοσόφων κ Αναπαύσεως)

120.000,00

30-7323.081

ΣΑΤΑ 2020

10.

Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου Νικιάνας

100.000,00

30-7323.058

εισφορές

11.

Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου
Δημοτικού & Γυμνασίου
Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση
πεζοδρομίων Δήμου Λευκάδας

52.000,00

30-7324.005

ΣΑΤΑ 2021

74.000,00

30-7324.006

ΣΑΤΑ ΠΟΕ (36.400)
& ΣΑΤΑ 2021
(37.600)

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30.000,00

30-7336.057

ΣΑΤΑ 2020

12.

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δ.Ε. Σφακιωτών
1.
2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε
Λευκάδας &Σφακιωτών
Αποκατάσταση επισκευή κοιν. χώρων Δ.Ε.
Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυάς

3.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

700.000,00

64-7341.021

Αντώνης Τρίτσης

4.

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Σφακιωτών

100.000,00

25-7312.014

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

63-7336.001

ΕΣΠΑ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

Δ.Ε Μεγανησίου
1.

Κατασκευή μίας (1) Μονάδα
Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων
δυναμικότητας 700t/έτος περίπου για την
εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς
παραγωγή υψηλής ποιότητας compost

1.313.394,31

ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π

Συνεχιζόμενες μελέτες
α/α

Tίτλος

1

Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας (μελέτη)

1

Ολοκλήρωση μελέτης πράξης εφαρμογής Π.Μ.
Νυδρίου-Μ. Αυλακίου

1

Γεωλογική μελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς Καρυωτών
Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της
Λευκάδας
Μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων Νικιάνας
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρ/Σ οικ.
Επισκόπου -Νικιάνας -Σωτήρως

2

3
4

α/α

Τίτλος

Προταθέντα
ΚΑ Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας
70.680,00
64-7341.015

Πηγή
Χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

ΠΔΕ

60Σ0465ΧΙ8-2ΟΗ

Δ.Ε. Ελλομένου
3.757,25

30-7413.062

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Δ.Ε. Λευκάδας
8.196,36

30-7413.069

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

29.882,52

64-7412.001

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

2.000,00
5.980,00

30-7413.070
30-7413.034

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Εισφορές

Μελέτες Νέες
Δήμος Λευκάδας
Προταθέντα
Κ.Α. Εξόδων
2021

667146Ψ844-ΗΚ0

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

1

Μελέτη αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων

74.000,00

64-7412.005

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

2
3

Μελέτη βιωσιμότητας - τιμολόγησης ΔΕΥΑ
Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης
εφαρμογής Δ. Λευκάδας

13.000,00
65.000,00

63-7425.001
30-7413.028

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Εισφορές

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
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4

Μελέτη υποδομών προστασίας περιβάλλοντος και
δημόσιας υγείας Δήμου Λευκάδας

1

Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων
Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων

24.000,00

30-7425.043

Δ.Ε. Απολλωνίων
33.480,00
63-7341.018

Ίδιοι Πόροι

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

Δ.Ε. Ελλομένου
1

Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων
Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

Δ.Ε. Λευκάδας
1

2
3

Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων
Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε.
Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων
Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Λυγιάς

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

60.000,00

64-7412.003

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου
Νικιάνας

60.000,00

64-7412.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η
Την 1 Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2021, όπως εμφανίζεται στον
ανωτέρω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2021 και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Στη συνέχεια η κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος του Τμ. Πρ/σμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου,
κατέθεσε και τις παρακάτω τροποποιήσεις:
Α. στην υποπαράγραφο 2Β στην παράγραφο Ε με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις Έργων» στην εγγραφή «Τεχνικός
σύμβουλος έργων» διορθώνεται το ποσό από 18.496,48 ευρώ σε 28.520,00 ευρώ που εκ παραδρομής γράφτηκε στην
εισηγητική χωρίς να επηρεάζει την οικονομική ανάλυση του προϋπολογισμού.
- στην υποπαράγραφο 5.2 στην παράγραφο 5 με τίτλο «Μειώσεις Εσόδων – Εξόδων Χρηματοδοτήσεων» στην
εγγραφή «Αντικαταστάσεις κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου» αντί του διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 637341.012, διορθώνεται σε μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 63-7341.012, που εκ παραδρομής γράφτηκε στην εισηγητική χωρίς να
επηρεάζει την οικονομική ανάλυση του προϋπολογισμού.
Β. να συμπεριληφθούν οι παρακάτω Κ.Α.Ε. που προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν κατά την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
Στις 24-02-2021 πραγματοποιήθηκε κατάθεση χρημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας στο Δήμο
Λευκάδας μέσω της τράπεζας Eurobank ποσού 8.500,00 ευρώ στα πλαίσια υλοποίησης της Προγραμματικής
Σύμβασης για την επέκταση δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ στο οικισμό Νικιάνας.
Γι’ αυτό το λόγο
- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1629.002 με τίτλο «Έσοδο συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας βάσει προγραμματικής σύμβασης» κατά το ποσό των 8.500,00 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό των 8.500,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111) στον παρακάτω Κ.Α.Ε.
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 70-7325.002 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Νικιάνας στο
δρόμο προς Ι.Μ. Αγ. Πατέρων», κατά το ποσό των 8.500,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το έργο
που δεν είχε προβλεφθεί στη σύνταξη του προϋπολογισμού. (Το συνολικό ποσό του έργου υπολογίζεται να
ανέλθει στο ποσό των 13.500,00 ευρώ με ποσοστό ίδιας συμμετοχή 5.000,00 ευρώ από μεριάς του Δήμου
στον Κ.Α.Ε. 20-8119.009).

Γ. Μειώνεται η πίστωση από τον Κ.Α.Ε. 45-7336.009 με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή νεκροταφείων Δήμου Λευκάδας»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Το ανωτέρω ποσό των 5.000,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111) στον παρακάτω Κ.Α.Ε.
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-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 15-7336.001 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου διαμονής
ROMA στα πλαίσια αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19», κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί το έργο επειδή η αρχική εγγραφή που είχε προβλεφθεί στη σύνταξη του
προϋπολογισμού δεν φθάνει για να ολοκληρωθεί.

Μετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό Κ.Α.Ε. 9111 παραμένει στο ποσό των 192.843,81 ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Συμβουλίου.
Ο κ. Δρακονταειδής Κων/νος είπε: Καταψηφίζουμε την αναμόρφωση για τους ίδιους λόγους που καταψηφίσαμε και
τον πρ/σμό, εκτός από τους Κ.Α. που αφορούν εργαζόμενους, καθώς και την ένταξη των νέων έργων.
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, είπε: Εμείς, όπως δεν ψηφίσαμε τον πρ/σμό έτσι δεν θα ψηφίσουμε και την
αναμόρφωση.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος, είπε: Δεν ψηφίζουμε την εισήγηση γιατί δεν ψηφίσαμε και τον πρ/σμό, ούτε το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Ψηφίζουμε μόνο τις πιστώσεις που αφορούν το προσωπικό.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, όπως διαμορφώθηκε κατά την συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. (και αναφέρεται αναλυτικά
ανωτέρω), ψήφισαν δώδεκα (12) Δ.Σ.
Κατά ψήφισαν εννέα (9) Δ.Σ. οι κ.κ. Δρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Γληγόρης
Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος και
Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ης

1.
Εγκρίνει την αρ. 90-21 (ΑΔΑ: 9Ο63ΩΛΙ-ΖΒΦ) ανωτέρω απόφαση Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση της 1
αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου έτους 2021, με τις ανωτέρω συμπληρώσεις-τροποποιήσεις που κατατέθηκαν
από τους εισηγητές κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ.

Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους
2021, διαμορφώνεται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :

2021

Γραμμή 2

Γραμμή 3.α

Γραμμή 3.β
Γραμμή 4
Γραμμή 5

Α.1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.215.045

0

5163093,85

30.097.034

31.741.853

0

21838113,05

650.000

2.488.448

6.251.471

0

6252340,81

50.000

305.215

1.861.000

0

1861000

282.773

1.198.106

0

1198105,6

311.007

3.715.736

0

3715735,59

49.983.210

0

40.028.389

Φεβρουάριος

Μάρτιος

3μηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

12μηνο

Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό

(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για
λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από
εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+)
(1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)

5.215.045

3.600

350.000

650.000

1.003.600

450.000

500.000

100.000

2.053.600

650.000

400.000

450.000

3.553.600

350.000

400.000

911.445

Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.

(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315)
_Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για
επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές
επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)
_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις
και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα:
Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για
υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη
επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

31.741.853

19.820

25.000

50.000

94.820

50.000

300.000

300.000

744.820

200.000

100.000

100.000

1.144.820

350.000

150.000

Ίδια Έσοδα

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+)
(04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)
_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα
παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα

6.251.471

75.785

37.238

100.000

213.023

200.000

150.000

730.000

1.293.023

350.000

700.000

420.000

2.763.023

350.000

(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

1.861.000

118.727

192.057

170.000

480.785

85.000

90.000

500.000

1.155.785

150.000

100.000

50.000

1.455.785

50.000

(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

1.198.106

209.104

111.229

50.000

370.333

40.000

40.000

70.000

520.333

130.000

90.000

75.000

815.333

50.000

50.000

(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα
προς απόδοση σε τρίτους

3.715.736

309.521

309.521

309.521

928.562

309.521

309.521

309.521

1.857.125

309.521

309.521

309.521

2.785.687

309.521

309.521

49.983.210

736.556

1.025.045

1.329.521

3.091.122

1.134.521

1.389.521

2.009.521

7.624.684

1.789.521

1.699.521

1.404.521

12.518.247

1.459.521

1.609.521

34.395.922

Λοιπά Έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5
Διαθέσιμα

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους

6.450.155

Γραμμή 7

Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο

5_Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512)_Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513)_Προβλέψεις
μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων

6.450.155

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)
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=> Ταύτιση
Στοχοθεσίας και Π/Υ

Ιανουάριος

Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη
φορά
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις
ΠΟΕ

18

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

Γραμμή 6

A.2

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Α

Γραμμή 1

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :
Α/Α Στήλης :

Τιμή = 0

6018233,04
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6018233,04

0

56.433.365

ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Β

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

3μηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

6μηνο

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

9μηνο

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

12μηνο

Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ
Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Γραμμή 1

Κόστος προσωπικού

(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)

6.434.025

396.513

456.974

450.000

1.303.487

450.000

410.000

470.000

2.633.487

500.000

420.000

430.000

3.983.487

460.000

450.000

1.540.538

6.434.025

0

Γραμμή 2

Λοιπά έξοδα χρήσης

(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.200.126

7.536

250.000

400.000

657.536

430.000

290.000

1.200.000

2.577.536

500.000

400.000

650.000

4.127.536

1.450.000

500.000

3.122.589

9.200.126

0

Γραμμή 3

Δαπάνες για επενδύσεις

(+) (7) _Επενδύσεις

35.389.231

300.000

300.000

1.084.137

200.000

1.684.137

200.000

33.305.095

Γραμμή 4

Πληρωμές ΠΟΕ

Γραμμή 5

Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

B.1
Γραμμή 6

(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης
ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)
Αποθεματικό

(9)_Αποθεματικό

0

200.000

200.000

200.000

84.137

100.000

184.137

300.000

35.389.231

0

1.542.139

20.249

15.528

250.000

285.777

100.000

25.000

35.000

445.777

50.000

50.000

100.000

645.777

100.000

500.000

296.362

1.542.139

0

3.675.000

306.128

306.128

306.128

918.383

306.128

306.128

306.128

1.836.765

306.128

306.128

306.128

2.755.148

306.128

306.128

307.598

3.675.000

0

0

56.240.521

730.426

1.112.767

1.506.128

3.349.320

1.586.128

1.331.128

2.311.128

8.577.702

1.556.128

1.376.128

1.686.128

13.196.085

2.516.128

1.956.128

38.572.182

56.240.521

0

42.361.622

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)

56.433.365

Γ.1

Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους

1.542.139

Γ.2

Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας

1.500.000

1.400.000

1.300.000

1.300.000

1.200.000

1.100.000

1.000.000

1.000.000

900.000

800.000

700.000

700.000

500.000

300.000

0

0

Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

6.456.286

6.368.564

6.191.957

6.191.957

5.740.351

5.798.744

5.497.137

5.497.137

5.730.531

6.053.924

5.772.317

5.772.317

4.715.710

4.369.104

192.844

192.844

4.956.286

4.968.564

4.891.957

4.891.957

4.540.351

4.698.744

4.497.137

4.497.137

4.830.531

5.253.924

5.072.317

5.072.317

4.215.710

4.069.104

192.844

192.844

Ε

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)

Ζ

Διαφορά για συμφωνία Π/Υ

(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ

6.428.098

Η.1

Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ

"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)

62.861.464

Η.2

Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ

"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)

62.861.464

1456000

10000

192.844

Β.2

Δ

6390440,29
9375326,71
25139854,94

5181013,74

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ
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ης

2.
Εγκρίνει την αρ. 1/2021 ανωτέρω απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση της 1
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 26/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

59

τροποποίησης του

