ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 272/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 14917/23-7-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γρηγόρη Ασπασία (Αντιπρόεδρος)
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
2
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κούρτης Φίλιππος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Βλάχος Κων/νος
7
Βικέντιος Νικόλαος
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
Καββαδάς Θωµάς
12
Θερµός Ευάγγελος
12
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Σκληρός Φίλιππος
18
κ. Νικητάκη Μάρκο, που ήταν παρών.
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
20
Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Γρηγόρη Ασπασία
21
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
21
λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Γκογκάκη Γρηγόρη.
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν επτά (7) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, ήταν παρών στην έναρξη της Συνεδρίασης και κατά την συζήτηση των ανακοινώσεωνου
ερωτήσεων και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 15ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, ∆ήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 205/2019 απόφαση της Ο.Ε. που
η
αφορά στην 3 αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 205/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 23 του µήνα Ιουλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 14715/19-7-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη,
άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
Καρφάκη Μαριάννα
1
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
2
2
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καββαδάς Θωµάς
3
3
Σέρβος Κων/νος
4
4
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5
5
Περδικάρης Αθανάσιος
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για 4η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει
ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις
άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του
δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου
προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων
του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να
κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του
δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς
αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη
προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια µεταφοράς
πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων
ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού».
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο
νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε
δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου
υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών
η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για
την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).

2

Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει
ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα
αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά το
στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του
ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για
τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου,
καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα
στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης
γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης
του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», µετά τη λήξη της
ου
χρήσης 2018 και εντός του 1 τετραµήνου του 2019, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες
κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2019 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2018, προκειµένου αυτός να καταστεί
ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 513/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15926/23-01-2019 (Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4) απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους,
όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2018.
η
Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 93/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 67926/04-04-2019 (Α∆Α: Ω1ΩΤΟΡ1Φ-ΓΚ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 176/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 118585/31-05-2019 (Α∆Α: ΨΦΒΦΟΡ1Φ-2Ξ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 252/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 153947/16-07-2019 (Α∆Α:ΩΕΟ4ΟΡ1Φ-ΩΑΑ) απόφαση της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να χρηµατοδοτηθούν κατά τη σύνταξη
του αρχικού προϋπολογισµού και κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή
η

Την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.008 µε τίτλο «Προµήθεια press containers απορριµµάτων ∆.Ε. Καλάµου» κατά το ποσό των
28.000,00 ευρώ, διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες
για την υλοποίησή της.
Το ανωτέρω ποσό των 28.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 8.500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας τεσσάρων
εργαζοµένων στην Υπηρεσία της Καθαριότητας για δύο µήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αποκοµιδής απορριµµάτων
κατά το δίµηνο Αυγούστου – Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1326/18-07-2019 έγγραφο του Τµήµατος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 2.500,00 ευρώ, προκειµένου
να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6265.005 µε τίτλο «Επισκευή - συντήρηση υπόγειων κάδων και µηχανισµών τους του ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν άµεσα οι επισκευές των υπόγειων κάδων
αποκοµιδής των απορριµµάτων, διότι λόγω της θερινής περιόδου δέχονται αυξηµένο όγκο απορριµµάτων στο πενταπλάσιο για
να προστατευθεί η υγεία των πολιτών, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1326/18-07-2019 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6414.004 µε τίτλο «Κατεπείγουσα µεταφορά ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών από
αποθηκευτικούς χώρους Νυδριού και Συβότων» λόγω αδυναµίας της υπηρεσίας να τα εξυπηρετήσει και κρίνεται αναγκαία η
µεταφορά τους για λόγους υγειονοµικούς και πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1326/18-07-2019 έγγραφο του
Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
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Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, παραµένει στο ποσό των 52.803,53 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
η

Εγκρίνει την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 205/2019.»

Στη συνέχεια ο εισηγητής κατέθεσε την παρακάτω συµπληρωµατική εισήγηση:
«Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της:
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 513/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15926/23-01-2019 (Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 93/2019 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 67926/04-04-2019 (Α∆Α: Ω1ΩΤΟΡ1Φ-ΓΚ1)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 176/2019 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 118585/31-05-2019 (Α∆Α: ΨΦΒΦΟΡ1Φ-2Ξ1)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 252/2019 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 153947/16-07-2019 (Α∆Α: ΩΕΟ4ΟΡ1Φ-ΩΑΑ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να χρηµατοδοτηθούν κατά
τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού και κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.
Συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. που δεν αποτυπώθηκαν στο λεκτικό της εισήγησης στην Οικονοµική
Επιτροπή, λόγω ανάγκης:
• άµεσων πληρωµών της µηνιαίας παρακράτησης του φόρου των τόκων καταθέσεων.
• καθαρισµού δηµοτικού χώρου για τις ανάγκες της δηµόσιας υγείας των πολιτών.
Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές ∆απάνες» κατά το ποσό των 2.056,60 ευρώ, διότι δεν
πρόκειται να διατεθεί ολόκληρη η πίστωση.
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή Ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµού» κατά το ποσό
των 3.443,40 ευρώ, επειδή προέκυψε ποσό έκπτωσης µετά το άνοιγµα των κλειστών προσφορών.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 35-6265/003 µε τίτλο «Μίσθωση τεµαχιστή εξαχθέντων προϊόντων κλαδεµάτων» κατά
το ποσό των 74.400,00 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες της Υπηρεσίας
Πρασίνου.

Το ανωτέρω ποσό των 79.900,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές µηνιαίων λογιστικών τακτοποιήσεων (αρχής γενοµένης του µηνός Ιουλίου
2019) που αφορούν φόροι τόκων της Eurobank, - οι οποίοι έχουν αυξηθεί εντός του έτους- ώστε να
αποφευχθεί η ύπαρξη ελλείµµατος στο ταµείο του ∆ήµου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1364/24-07-2019
του Τµήµατος Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7326.013 µε τίτλο «Επιχωµάτωση ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για πυροπροστασία» κατά το
ποσό των 74.400,00 ευρώ, η δαπάνη κρίνεται αναγκαία λόγω της µεγάλης αύξησης των απορριµµάτων.
Επειδή ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων έχει πλέον κορεστεί
(λαµβάνοντας υπόψη και το έγγραφο του αναδόχου το υπ’ αρ. πρωτ. 18080/28-06-2019, το οποίο κατέχετε),
απαιτείται άµεσα η µεταφορά των παραγόµενων δεµατιών σε παρακείµενη θέση, προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς µήνες. Ας σηµειωθεί ότι οι συνεχείς
τροποποιήσεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) µε τίτλο ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨δηµιούργησαν
καθυστέρηση της κατασκευής της ΜΟΠΑΚ διότι απαιτούνταν συνεχείς αλλαγές των τευχών δηµοπράτησης
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του έργου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1198/03-07-2019 έγγραφο της ∆/νσης των Τεχνικών
η
Υπηρεσιών (που σας είχε προσκοµιστεί από την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019).
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1391/29-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας η σύµβαση
παρατείνεται διότι κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της µεταφοράς των απορριµµάτων στον παρακείµενο χώρο
του ΧΑ∆Α µε επιχωµάτωσής τους λόγω της έντονης δυσοσµίας που επικρατεί στο χώρο και στην ευρύτερη
περιοχή της πόλης της Λευκάδας.
Επίσης να συµπληρωθεί µε το ποσό των 12.000,00 € ο παρακάτω ΚΑΕ, που εκ παραδροµής
δεν αναγράφηκε στην απόφαση της Ο.Ε.
«∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6414.004 µε τίτλο «Κατεπείγουσα µεταφορά ογκωδών αντικειµένων και κλαδιών
από αποθηκευτικούς χώρους Νυδριού και Συβότων» µε το ποσό των 12.000,00 €, λόγω αδυναµίας της υπηρεσίας να
τα εξυπηρετήσει και κρίνεται αναγκαία η µεταφορά τους για λόγους υγειονοµικούς και πυροπροστασίας, σύµφωνα µε
το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1326/18-07-2019 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου.»
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 52.803,53 ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, επειδή δεν ψήφισε και τον αρχικό πρ/σµό.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ Καρφάκη Μαριάννα και Γρηγόρη Ασπασία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
η

Εγκρίνει την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019,
ψηφίστηκε µε την αρ. 205/2019 ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. και συµπληρώθηκε µε τα εξής:

όπως

«Συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. που δεν αποτυπώθηκαν στο λεκτικό της εισήγησης στην Οικονοµική
Επιτροπή, λόγω ανάγκης:
• άµεσων πληρωµών της µηνιαίας παρακράτησης του φόρου των τόκων καταθέσεων.
• καθαρισµού δηµοτικού χώρου για τις ανάγκες της δηµόσιας υγείας των πολιτών.
Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές ∆απάνες» κατά το ποσό των 2.056,60 ευρώ, διότι δεν
πρόκειται να διατεθεί ολόκληρη η πίστωση.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή Ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµού» κατά το ποσό
των 3.443,40 ευρώ, επειδή προέκυψε ποσό έκπτωσης µετά το άνοιγµα των κλειστών προσφορών.
- ∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 35-6265/003 µε τίτλο «Μίσθωση τεµαχιστή εξαχθέντων προϊόντων κλαδεµάτων» κατά
το ποσό των 74.400,00 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες της Υπηρεσίας
Πρασίνου.
Το ανωτέρω ποσό των 79.900,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6311 µε τίτλο «Φόροι τόκων» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι πληρωµές µηνιαίων λογιστικών τακτοποιήσεων (αρχής γενοµένης του µηνός Ιουλίου
2019) που αφορούν φόροι τόκων της Eurobank, - οι οποίοι έχουν αυξηθεί εντός του έτους- ώστε να
αποφευχθεί η ύπαρξη ελλείµµατος στο ταµείο του ∆ήµου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1364/24-07-2019
του Τµήµατος Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7326.013 µε τίτλο «Επιχωµάτωση ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για πυροπροστασία» κατά το
ποσό των 74.400,00 ευρώ, η δαπάνη κρίνεται αναγκαία λόγω της µεγάλης αύξησης των απορριµµάτων.
Επειδή ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων έχει πλέον κορεστεί
(λαµβάνοντας υπόψη και το έγγραφο του αναδόχου το υπ’ αρ. πρωτ. 18080/28-06-2019, το οποίο κατέχετε),
απαιτείται άµεσα η µεταφορά των παραγόµενων δεµατιών σε παρακείµενη θέση, προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τους θερινούς µήνες. Ας σηµειωθεί ότι οι συνεχείς
τροποποιήσεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) µε τίτλο ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨δηµιούργησαν
καθυστέρηση της κατασκευής της ΜΟΠΑΚ διότι απαιτούνταν συνεχείς αλλαγές των τευχών δηµοπράτησης
του έργου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1198/03-07-2019 έγγραφο της ∆/νσης των Τεχνικών
η
Υπηρεσιών (που σας είχε προσκοµιστεί από την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019).
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1391/29-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας η σύµβαση
παρατείνεται διότι κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της µεταφοράς των απορριµµάτων στον παρακείµενο χώρο
του ΧΑ∆Α µε επιχωµάτωσής τους λόγω της έντονης δυσοσµίας που επικρατεί στο χώρο και στην ευρύτερη
περιοχή της πόλης της Λευκάδας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6414.004 µε τίτλο «Κατεπείγουσα µεταφορά ογκωδών αντικειµένων και
κλαδιών από αποθηκευτικούς χώρους Νυδριού και Συβότων» µε το ποσό των 12.000,00 €, λόγω αδυναµίας της
υπηρεσίας να τα εξυπηρετήσει και κρίνεται αναγκαία η µεταφορά τους για λόγους υγειονοµικούς και
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πυροπροστασίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1326/18-07-2019 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 52.803,53 ευρώ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 272/2019.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ
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