ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 57ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 397/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 11 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 28436/7-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του Προέδρου.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας,
οικονοµικού έτους 2017.
Εισηγητής: ∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Η κα Κων/να Γεωργάκη, Πρ/µένη Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, 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
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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).
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. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
ου
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017», µετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1
τετραµήνου του 2017, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν
τον προϋπολογισµό του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά
οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2016, προκειµένου
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
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 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 13/2017
(Α∆Α: 7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
42221/01-03-2017 (Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 122/2017
(Α∆Α:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 74161/27-042017 (Α∆Α:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
η
• Την 2 Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 225/2017
(Α∆Α: Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 144594/1307-2017 (Α∆Α: 69ΒΘΟΡ1Φ-ΥΣΟ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε τις αριθµ. 300/2017 (Α∆Α:
7ΙΜΧΩΛΙ-Υ6Ζ) και 318/2017 (Α∆Α: ΩΜ4ΘΩΛΙ-Ψ6Ι) αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε
την αριθµ. πρωτ. 208208/07-09-2017 (Α∆Α: 68ΝΞΟΡ1Φ-ΓΦΟ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 353/2017
(Α∆Α: 6ΕΦΡΩΛΙ-Ξ34) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 259614/3010-2017 (Α∆Α: ΩΞ8ΣΟΡ1Φ-287) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
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•

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 και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
η

Την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Ενίσχυση Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 4131.005 µε τίτλο «Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ταµείου Νοµικών» µε το ποσό των
6.000,00 ευρώ, για την έκδοση γραµµατείου είσπραξης των κρατήσεων υπέρ του ταµείου Νοµικών.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-8231.005 µε τίτλο «Απόδοση κρατήσεων στο ταµείο Νοµικών», µε το ποσό των
6.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποδοθούν οι εισφορές στον ασφαλιστικό οργανισµό του ταµείου
Νοµικών.
Β. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6116 µε τίτλο «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» κατά το ποσό των 6.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6117 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να
δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6131.000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων» µε το ποσό των 11.000,00 ευρώ
επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6434.002 µε τίτλο «Τουριστική προβολή ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των
600,00 ευρώ επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6442 µε τίτλο «∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων» κατά το
ποσό των 2.200,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.005 µε τίτλο «∆απάνες διακόσµησης ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των
1.100,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.010 µε τίτλο «Λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου-αµοιβή κτηνιάτρου» κατά
το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6739.002 µε τίτλο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοσωµατικής Υγείας "∆ΙΑΥΛΟΣ"» κατά το ποσό των 3.850,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6232 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων» κατά το ποσό
των 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6261 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου» κατά το
ποσό των 3.200,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6634 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού » κατά το ποσό
των 2.000,28 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.001 µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος» κατά το ποσό των 170,00 ευρώ,
επειδή δεν απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 9.200,00
ευρώ, επειδή, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού και υπογραφής σχετικής σύµβασης, δεν απαιτείται να
δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων & µηχανηµάτων έργων»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή, δεν απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 2.200
ευρώ, επειδή , επειδή, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού και υπογραφής σχετικής σύµβασης, δεν
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απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 950,00
ευρώ, επειδή , επειδή, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού και υπογραφής σχετικής σύµβασης, δεν
απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-7132.001 µε τίτλο «Προµήθεια οχήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή, κατόπιν διενέργειας απευθείας ανάθεσης µε
ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο και υπογραφής σχετικής σύµβασης, δεν απαιτείται να
δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 9.994,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτείται
να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6253.001 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ιχθυοτροφείων» κατά το
ποσό των 500,00 ευρώ, επειδή, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού και υπογραφής σχετικής σύµβασης,
δεν απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι
εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6253.002 µε τίτλο «Ασφάλιστρα λοιπών µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
4.700,00 ευρώ, επειδή, κατόπιν διενέργειας διαγωνισµού και υπογραφής σχετικής σύµβασης, δεν
απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 74.164,28 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Γ. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία και ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6126.003 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΕΦΚΑ»,
µε το ποσό των 4.920,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών
εισφορών που προέκυψαν για την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε
το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές δαπάνες», µε το ποσό των
1.500,00 ευρώ,
προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που το ύψος τους δεν προβλέφθηκε κατά την αναµόρφωση του
προϋπολογισµού.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.011 µε τίτλο «Φωτοτυπίες σχεδίων», µε το ποσό των 300,00 ευρώ ,
προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που το ύψος τους δεν προβλέφθηκε κατά την αναµόρφωση του
προϋπολογισµού.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6525 µε τίτλο «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών», µε το ποσό των 3.500,00
ευρώ, προκειµένου, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές», µε το ποσό των 5.440,00 ευρώ,
προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω
προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό
των 350,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν για την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
ν. 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ», µε το ποσό των 1.364,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν για την
πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6612 µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ-ΚΑΡΥΑΣ», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπιστούν
ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού του
∆ήµου.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6615 µε τίτλο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», µε το ποσό των 400,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού του ∆ήµου.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Λευκάδας»,
µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν
είχε προβλεφθεί κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
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Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6654.003 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπού υλικού (Παιδαγωγικού)», µε το ποσό των
500,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί
κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6481.002 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου», µε το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6481.004 µε τίτλο «Προµήθεια φρούτων και λαχανικών», µε το ποσό των
600,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά
τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές», µε το ποσό των 2.821,00 ευρώ,
προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω
προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε.30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ», µε το ποσό των 973,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν για την
πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε.30-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Λευκάδας», µε το ποσό
των 5.050,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια εργαλείων», µε το ποσό των 1.115,00 ευρώ,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά την
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.023 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Ελλοµένου», µε το ποσό
των 10.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω
προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 35-6641 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες που δεν ήταν
δυνατό να προβλεφθούν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 35-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των 800,00
ευρώ προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 35-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων αγαθών ∆.Ε.Ελλοµένου», µε το ποσό
των 1.200,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων», µε το ποσό των
12.500,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή
αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.003 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολείων», µε το ποσό
των 882,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή
αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε.70-6021.004 µε τίτλο «Αποζηµίωση συνταξιοδοτούµενων υπαλλήλων», µε το ποσό
των 550,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να
προβλεφθούν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ καθαριστριών σχολείων», µε
το ποσό των 240,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν για την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
ν. 4024/2011.
Μεταβολές Κ.Α.Ε. λόγω ανακλήσεων χρηµατοδοτήσεων

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-8262.002 µε τίτλο «Ανάκληση κατανοµής πίστωσης έργου
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε ποσό, 659,00 ευρώ λόγω ανάκλησης πίστωσης από
το Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
προκειµένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-8262.003 µε τίτλο «Ανάκληση κατανοµής πίστωσης έργου
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» µε ποσό 659,00 ευρώ
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λόγω ανάκλησης πίστωσης από το Υπ. Οικονοµίας και Ανάπτυξης για το έργο ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, προκειµένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση.
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας,
διαµορφώνεται στο ποσό των 74.164,28 ευρώ.
∆. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6042 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» κατά το ποσό των 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν
απαιτείται να δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραµµένο
στον αρχικό προϋπολογισµό του ∆ήµου.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων» κατά το ποσό των 28.905,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να πληρωθεί
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7323.001 µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εγκατάστασης ανακύκλωσης
απορριµµάτων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου» µε το ποσό των 7.100,00 ευρώ, λόγω µη
πραγµατοποίησης του έργου µέχρι τη 31-12-2017
Το ανωτέρω ποσό των 38.305,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον Κ.Α.Ε.:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6151 µε τίτλο «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
φόρων», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν οι προµήθειες για τη ∆ΕΗ & ΤΑΠ.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 7.882,00 ευρώ, προκειµένου να
εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 1.978,00 ευρώ, προκειµένου να
εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς,
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6022 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας», µε το ποσό των 2.300,00
ευρώ προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ» µε το ποσό των
1.600,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν για την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
Νόµου 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ-ΟΠΑ∆» µε το ποσό των
20,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
για την πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου
4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ» µε το ποσό των 340,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν για την
πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ» µε το ποσό των 585,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν για την
πληρωµή αναδροµικών λόγω προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Νόµου 4024/2011.
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6162.001 µε τίτλο «∆ικαιώµατα ∆.Ε.Η. από είσπραξη τελών», µε το ποσό των
16.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί η προµήθεια για τη ∆ΕΗ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7326.008 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου εγκατάστασης
ανακύκλωσης» µε το ποσό των 7.100,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτες εργασίες
που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ -ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.045 µε τίτλο «Εργασίες διάστρωσης υλικών οδοστρωσίας ∆.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή, σύµφωνα µε την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου, εκτιµάται ότι δε δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.079 µε τίτλο «Ολοκλήρωση τοιχίου δρόµου Καλάµου-Επισκοπής» κατά το
ποσό των 12.200,00 ευρώ, επειδή, σύµφωνα µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, εκτιµάται ότι δε
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δαπανηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του
∆ήµου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7326.004 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αποκατεστηµένου ΧΑ∆Α για
πυροπροστασία» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή, σύµφωνα µε την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου, εκτιµάται ότι µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δε θα δαπανηθεί το ποσό που είναι
εγγεγραµµένο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
Το ανωτέρω ποσό των 21.200,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε.
-Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.038 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου στο Πόρτο
Κατσίκι» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ προκειµένου να συντηρηθεί και να εξωραϊστεί ο περιβάλλων
χώρος (κατασκευών κ.λπ.) στο Πόρτο Κατσίκι.
-Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.089 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης οδών Καλάµου» κατά το ποσό των
12.200,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει συντήρηση των οδών Καλάµου ώστε να καταστούν ασφαλή.
-Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-7326.005 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης
κοινόχρηστων χώρων για
πυροπροστασία» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι του
∆ήµου ασφαλείς και προσβάσιµοι.
Στ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7413.008 µε τίτλο «Μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου στην Ανατολική παραλία
καθώς και καταθλιπτικού αγωγού µε όδευση προς την Μ.Ε.Λ.» µε το ποσό των 17.000,00 ευρώ, επειδή
δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί λόγω περιορισµένου χρονικού διαστήµατος υλοποίησή της µέχρι 3112-2017.
και
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα µηχανήµατα του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6264 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρµένων
µηχανηµάτων του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6671 «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα µεταφορικά µέσα του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 «Προµήθεια ηλ/κων υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης
∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες
στο αντλιοστάσιο του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.005 «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης ∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣ» µε το ποσό
των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες του ∆ήµου.

Ζ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων των Τεχνικών Υπηρεσιών
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.036 µε τίτλο «Επισκευή τουαλετών στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικής» µε το
ποσό των 24.000,00 ευρώ, διότι το έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί µέχρι της 31-12-2017.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.026 µε τίτλο «Ανασκαφικές εργασίες ανάδειξης αρχαίου θεάτρου» µε το
ποσό των 44.000,00 ευρώ, διότι το ύψος της πίστωσης δεν πρόκειται να εξαντληθεί µέχρι της 31-122017.
Το ανωτέρω ποσό των 68.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω
Κ.Α.Ε.:

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας»
µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί ο προϋπολογισµός της µελέτης λόγω
υπολοίπου που προκύπτει από το εγκεκριµένο συγκριτικό πίνακα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές», µε το ποσό των 1.060,00 ευρώ,
προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις που αφορούν την πληρωµή αναδροµικών λόγω
προσωπικής διαφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ν. 4024/2011.
Και

-

∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.065 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης για τη χωρική οργάνωση της
βιβλιοθήκης Καρυάς» µε το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειµένου να οργανωθεί η βιβλιοθήκη.
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-

-

-

∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.084 µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες καθαρισµού ταφρών απορροής
οµβρίων περιοχών Βαρδανίων, Περιβολίων, Αγ. Μαρίνας και Αη Ιωάννη» µε το ποσό των 10.000,00
ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν κατεπειγόντως αντιπληµµυρικές εργασίες για την αντιµετώπιση
προβληµάτων που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που έπληξαν το
∆ήµο Λευκάδας στις 16, 17 και 18/11/2017.
-∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.085 µε τίτλο «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα Καραβέλα περιοχής
Βάρδα» µε το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν κατεπειγόντως αντιπληµµυρικά
έργα για την αντιµετώπιση προβληµάτων που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις
πληµµύρες που έπληξαν το ∆ήµο Λευκάδας στις 16, 17 και 18/11/2017.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.086 µε τίτλο «Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχή Φύσες» µε
το ποσό των 8.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν κατεπειγόντως αντιπληµµυρικά έργα για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες που
έπληξαν το ∆ήµο Λευκάδας στις 16, 17 και 18/11/2017.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.087 µε τίτλο «Καθαρισµοί τάφρων απορροής οµβρίων στην περιοχή
Φύσες ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό των 2.900,00 ευρώ προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τις πληµµύρες
που έπληξαν το ∆ήµο Λευκάδας στις 16, 17 και 18/11/2017 και την πρόληψη µελλοντικών
προβληµάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 465,20 ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
η

Την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 397/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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