ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 428/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
19056/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
-------2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γιαννιώτης Παναγιώτης
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος δεν συµµετείχε στην συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα 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».

1

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε
αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει
να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της
οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους
µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες
αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το
προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή
υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε
καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της
διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι
υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας
µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2019 και εντός του 1 τετραµήνου του 2020, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2020 και να προχωρήσουν σε
αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα
έχουν διαµορφωθεί την 31-12-20190, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
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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 2020, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 6/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 34448/25-02-2020 (Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
Το αρ. φύλλου 161/22-08-2020 ΦΕΚ, τεύχος Α΄ Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, στο άρθρο 6, παρ. 1
«αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών ΚΑΠ,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά
προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής». Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου
«Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και
δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής
Επιτροπής. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020,
την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα
και µεγέθη τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2019.
η
την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 61/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 64905/11-05-2020 (Α∆Α: 6BXΡΟΡ1Φ-Ο5Γ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 79/2020 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 81299/29-05-2020 (Α∆Α: ΩΓΒ9ΟΡ1Φ-ΟΧΟ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 135/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 137530/18-08-2020
(Α∆Α:9ΠΙΣΟΡ1Φ-5ΘΘ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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η

την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 153/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 142338/24-08-2020
(Α∆Α:6ΗΒ∆ΟΡ1Φ-6ΚΩ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου,
η
την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 161/2020
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 174054/07-10-2020
(Α∆Α:6ΒΤ8ΟΡ1Φ-ΗΝΣ) 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 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Α. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 65051/06-10-2020 (Α∆Α: ΩΘΤΣ46ΜΤΛ6-ΑΚ1) απόφαση του
ΥΠΕΣ περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 74.000,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης
µισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) στις
σχολικές µονάδες. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά συνολικά την απασχόληση είκοσι δύο θέσεων εργασίας, ήτοι
δέκα θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δώδεκα θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης όλες µε σύµβαση
εργασίας (Ι∆ΟΧ) για το διδακτικό έτος 2020-2021 στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων
και Εξόδων.

Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από
εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1211.004 µε τίτλο «Έσοδα για την κάλυψη µισθοδοσίας προσωπικού
καθαριότητας µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 74.000,00 €.

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

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των
58.000,00 ευρώ, για τη πληρωµή της µισθοδοσίας είκοσι δύο θέσεων εργασίας καθαριστριών, ήτοι δέκα
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και δώδεκα θέσεις εργασίας µερικής απασχόλησης όλες µε
σύµβαση εργασίας (Ι∆ΟΧ) για το διδακτικό έτος 2020-2021 στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού
καθαριότητας στις σχολικές µονάδες» µε το ποσό των 16.000,00 ευρώ για την πληρωµή των εργοδοτικών
εισφορών του προαναφερόµενου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες.

2. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 59920/21-09-2020 (Α∆Α:Ψ72Λ46ΜΤΛ6-ΣΩΤ) απόφαση του
ΥΠΕΣ περί χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 200.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του
έργου: 2003ΣΕ05500005 επιχορήγησης των ΟΤΑ για το «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθµού της Χώρας», που αφορά την ανάγκη
για άµεση αντιµετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στη χώρα από το φαινόµενο «Ιανός» κατά το χρονικό
διάστηµα από 17 έως 20 Σεπτεµβρίου 2020 θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020
ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1219.020 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Λευκάδας για την
πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από το φαινόµενο ΙΑΝΟΣ από 17-20/09/2020» µε το
ποσό των 200.000,00 €.
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 4.600,00 ευρώ για την πρόσληψη δύο ατόµων
κατηγορίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έκτακτου προσωπικού δίµηνης διάρκειας, προκειµένου να
απασχοληθούν στη ∆.Ε. Απολλωνίων για την αποκατάσταση των ζηµιών στη πληγείσα περιοχή.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» µε το ποσό των 900,00 ευρώ, που
αφορά τις πληρωµές των ασφαλιστικών εισφορών του προαναφερόµενου προσωπικού.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7135.013 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών που
προκλήθηκαν στη ∆.Ε. Απολλωνίων λόγω θεοµηνίας» µε το ποσό των 40.000,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι προµήθειες οικοδοµικών υλικών (σωλήνες αποχέτευσης οµβρίων, αµµοχάλικο
οδοστρωσίας και τσιµέντα σε σάκκους).

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.131 µε τίτλο «Κατασκευή τεχνικών αντιπληµµυρικών έργων στην ∆.Ε.
Απολλωνίων λόγω θεοµηνίας» µε το ποσό των 82.500,00 ευρώ, για να εκτελεστούν εργασίες κατασκευής
τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών και αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.118 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη ∆.Ε. Απολλωνίων
λόγω θεοµηνίας» µε το ποσό των 72.000,00 ευρώ, για να πραγµατοποιηθούν εργασίες καθαρισµού και
µόρφωσης των αυλάκων απορροής οµβρίων υδάτων.

3. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 59939/21-09-2020 (Α∆Α: Ψ3ΟΦ46ΜΤΛ6-0Φ3) απόφαση του
ΥΠΕΣ περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 30.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του
προγράµµατος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.∆. 57/1973 και την αριθµ. 33862/06-05-2019
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ. Β΄/2019), µε σκοπό τη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές
καταστροφές θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.021 µε τίτλο «Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση που προκλήθηκε από
την πληµµύρα 17-20/09/2020 – αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών» µε το ποσό των 30.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6741.019 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις στους πληγέντες λόγω πληµµύρας στις 1720/09/2020 για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών» µε το ποσό των 30.000,00 €, προκειµένου να
αποζηµιωθούν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τη πληµµύρα σε κατοικίες και οικοσυσκευές
έπειτα από το πόρισµα της τριµελής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ΄αρ. πρωτ. 16514/22-092020 (Α∆Α: 6Σ92ΩΛΙ-ΩΝ6) απόφαση ∆ηµάρχου.

4. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 63787/01-10-2020 (Α∆Α: 6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35) απόφαση του
ΥΠΕΣ περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό των 332.989,06 ευρώ για την ενίσχυση της
ρευστότητας λόγω µείωσης των εσόδων του ΟΤΑ ως απόρροια των µέτρων που εφαρµόστηκαν για την
αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εµφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισµό της διασποράς
του, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό
του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.022 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆. Λευκάδας προς κάλυψη
έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού» µε το ποσό των
332.989,06 €.
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.002 µε τίτλο «∆απάνη για υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» µε το ποσό των
85.000,00 ευρώ, προκειµένου να συνεχιστεί η παραλαβή των απορριµµάτων για υγειονοµική ταφή στα
πλαίσια του άρθρου 93 παράγραφος 4 του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/07-05-2020, τεύχος Α΄) και της αρ.
26/2020 (Α∆Α:ΡΜΧ0ΟΞΚΚ-ΩΑΨ) απόφαση του ∆.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
ης
Αποβλήτων 3 ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας περί καθορισµού του κόστους ανά τόνο εναπόθεσης
απορριµµάτων από το ∆ήµο Λευκάδας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» µε το ποσό των 74.000,00 ευρώ,
η
προκειµένου να αποδοθεί και η 4 και τελευταία δόση της επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6823.001 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των
15.989,06 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν οι τόκοι υπερηµερίας από δικαστικές αποφάσεις που
εκδικάζουν ποσά µικροδιαφορών, επιλύσεων συµβιβαστικών διαφορών και διαταγών πληρωµών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 µε τίτλο «Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» µε το ποσό των 149.950,00 ευρώ, λόγω της αύξησης
των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
λογιστική τακτοποίηση των εκκαθαρίσεων των τελών καθαριότητας – φωτισµού, δηµοτικού φόρου και
τελών ακίνητης περιουσίας

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6052.004 µε τίτλο «Έκτακτες εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ σχολικών
φυλάκων σύµφωνα µε το Ν. 4554/2018, άρθρο 4» µε το ποσό των 8.050,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η έναρξη καταβολής των δόσεων (συνολικά είναι 60 δόσεις στο ποσό των 240.935,91 €)
που αφορά εισφορές στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) από τον Ιούλιο του 2001 έως τον Ιούνιο του 2006 για
δώδεκα σχολικούς φύλακες µέσω προγράµµατος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που προσελήφθησαν από το ∆ήµο
Λευκάδας και συνέχισαν την εργασία τους ως σχολικοί φύλακες, σύµφωνα µε την αρ. 168/2020 (Α∆Α:
ΩΓΧΡΩΛΙ-2ΘΕ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1. Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 100537/25-09-2020 (Α∆Α: 6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω) απόφαση του
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας µε το ποσό του 1.000.000,00
ευρώ για την αποκατάσταση των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας, οδοποιίας και των συνοδών υδραυλικών
ης
ης
τους έργων, που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή της 18 και 19 Σεπτεµβρίου 2020, µε κωδικό έργου
2020ΣΕ87100019, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο
Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
από
θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού
προγράµµατος του Π.∆.Ε.) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.038 µε τίτλο «Έσοδα για την αποκατάσταση ζηµιών των οδικών
υποδοµών και των συνοδών υδραυλικών έργων ∆. Λευκάδας που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή
από 18-19/9/20» µε το ποσό των 1.000.000,00 €.

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

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7342.003 µε τίτλο «Αντιπληµµυρική προστασία εντός σχεδίου πόλης
Βασιλικής» µε το ποσό των 520.000,00 ευρώ, που αφορά την κατασκευή του κιβωτιοδούς οχετού εντός
του οδικού δικτύου και την σύνδεσή του µε υφιστάµενο αγωγό που οδηγεί στη θάλασσα.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7342.004 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης»
µε το ποσό των 180.000,00 ευρώ που αφορά την επισκευή των αντλιοστασίων που υπέστησαν ζηµιές από
τη θεοµηνία.
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.030 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικού οδικού δικτύου και κοινόχρηστων
χώρων που επλήγησαν από την κακοκαιρία» µε το ποσό των 300.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αποκατασταθεί το δηµοτικό οδικό δίκτυο.

2. Λαµβάνοντας υπόψη την Προγραµµατική Σύµβαση µε τίτλο: «Ανασκαφή – Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου
Λευκάδας, (Β΄ Φάση) την από 03-07-2019 µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων και ∆ήµου Λευκάδας, και σε συνέχεια της αρ. 406/2020 (Α∆Α: 99Ψ∆ΩΛΙ-1ΥΧ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας περί αποδοχής της χρηµατοδότησης του έργου: «Ανασκαπτικές εργασίες ανάδειξης αρχαίου
θεάτρου Λευκάδας», όπως καταγράφεται στο υπ’ αρ. πρωτ. 121732/26-11-2019 (Α∆Α: Ω9ΠΖ46ΜΤΛΡ-ΟΩΠ)
συλλογική απόφαση ΕΠ022 ΤΡΟΠ 0 στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2019 του τµήµατος κατάρτισης
ετήσιων προγραµµάτων της ∆/νσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποιείται ο
Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
από
θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού
προγράµµατος του Π.∆.Ε.) ως εξής:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.039 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του έργου ¨Ανασκαπτικές εργασίες
ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Λευκάδας» µε το ποσό των 50.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.031 µε τίτλο «Ανασκαπτικές εργασίες αρχαίου θεάτρου Λευκάδας» µε
το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να συνεχιστούν οι ανασκαφικές εργασίες για την ανάδειξη του
αρχαίου θεάτρου.

Γ. 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 7.589,34 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν
πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

Το ανωτέρω ποσό των 7.589,34 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6013 µε τίτλο «Αποζηµίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)» κατά
το ποσό των 2.789,34 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη αποζηµίωσης πρώην υπαλλήλου στην
Υπηρεσία της Καθαριότητας ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 2189/16-102020 έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καλάµου και ∆.Ε.
Καστού» κατά το ποσό των 4.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι προµήθειες σε
ηλεκτρολογικό υλικό για την κάλυψη αναγκών των δύο ∆.Ε., σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 2245/22-102020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

∆. Αυξοµειώσεις 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 2.700,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν
πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

Το ανωτέρω ποσό των 2.700,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.029 µε τίτλο «Προµήθεια χλωριωτών και ανταλλακτικών τους» κατά το ποσό
των 2.700,00 ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθούν κάποιοι παλιοί χλωριωτές και να επισκευαστούν
άλλοι, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 2159/13-10-2020 έγγραφο του Τµήµατος Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων των υπηρεσιών (00-10-15-30-50-70) και µεταφορά τους στο αποθεµατικό
(Κ.Α.Ε. 9111)
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6331.001 µε τίτλο «Οφειλές προς ∆.Ο.Υ.» κατά το ποσό των 32.215,00 ευρώ,
διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών»
κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον
οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.060 µε τίτλο «∆απάνες για χορήγηση φύλλων, διαγραµµάτων,
πιστοποιητικών κλπ Κτηµατολογίου» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης
δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-6117.001 µε τίτλο «Αµοιβές υποθηκοφυλάκων για παροχή υπηρεσίας στο
∆ήµο Λευκάδας» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να
δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ,
διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να δαπανηθεί στο τρέχον οικονοµικό έτος.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 8.456,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν
πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 12.400,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν
πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.056 µε τίτλο «Εργαστηριακές µετρήσεις φέροντα οργανισµού Απόλλων
Λευκάδας», κατά το ποσό των 6.200,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 2258/23-10-2020 του
Τµήµατος Τεχνικών Έργων.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν
πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.001 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 6.988,86 ευρώ, διότι το αναφερόµενο
ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.005 µε τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούµενων ΟΑΕ∆» κατά το ποσό των
110.000,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020 επειδή οι
απασχολούµενοι του προγράµµατος εγκαταστάθηκαν στις υπηρεσίες του ∆ήµου από το Σεπτέµβριο του
2020 ενώ αναµένονταν στο πρώτο τρίµηνο του έτους.

Το ανωτέρω ποσό των 199.259,86 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6073 µε τίτλο «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και
σεµινάρια» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν επιµορφώσεις των
υπαλλήλων κυρίως εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέµατα των αρµοδιοτήτων τους.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6223 µε τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αποπληρωθούν µέχρι 21-12-2020 οι λογαριασµοί κινητής τηλεφωνίας των αιρετών.
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 110.000,00 ευρώ, προκειµένου να εξοφληθούν δαπάνες
τρίτων από δικαστικές αποφάσεις που εκδικάζουν ποσά µικροδιαφορών, επιλύσεων συµβιβαστικών
διαφορών και διαταγών πληρωµών.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.041 µε τίτλο «Λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου (φροντίδα αδέσποτων ζώων,
ενηµερωτικές δράσεις κ.α.)» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
προµήθεια απαραίτητου ιατρικού εξοπλισµού για τις ανάγκες λειτουργίας του δηµοτικού κτηνιατρείου,
σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 2267/23-10-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 9.200,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν
αναδροµικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων λόγω αναγνώρισης µεταπτυχιακών και συµπλήρωσης
τριετιών µέχρι τις 31-12-2020.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7515.001 µε τίτλο «Συµµετοχή του ∆. Λευκάδας στον Φο.∆.Σ.Α. Ιονίων Νήσων
Α.Ε.» κατά το ποσό των 32.695,00 ευρώ, σύµφωνα µε το αριθµ. 19.021, στο άρθρο 36 καταστατικό της
Α.Ε. ΟΤΑ Φο.∆.Σ.Α. Ιονίων Νήσων ο ∆ήµος Λευκάδας είναι µέτοχος της εταιρίας και έχει αναλάβει την
υποχρέωση της κάλυψης του αναλογούν κεφαλαίου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 3.200,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν
αναδροµικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λόγω
συµπλήρωσης τριετιών µέχρι τις 31-12-2020.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6117.005 µε αλλαγή τίτλου από «Υπηρεσίες πραγµατογνώµονα µηχανικού για
δικαστικές του ∆ήµου Λευκάδας» σε «Υπηρεσίες πραγµατογνώµονα µηχανικού για δικαστικές και λοιπές
υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 2.256,00 ευρώ, για την αµοιβή αγρονόµου
τοπογράφου µηχανικού σύνταξης πραγµατογνωµοσύνης που αφορά τον τρόπο υπολογισµού της
εισφοράς γης και χρήµα στην περιοχή εντός των ορίων οικισµών του σχεδίου πόλεως Νυδριού – Μ.
Αυλακίου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6117.012 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συµβουλών ακουστικής Απόλλων Λευκάδας»
κατά το ποσό των 6.200,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσς. πρωτ. 2258/23-10-2020 έγγραφο του
Τµήµατος Τεχνικών Έργων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6117.014 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για τον έλεγχο της στατικής
επάρκειας της οικίας Ζαµπελίων» κατά το ποσό των 12.400,00 ευρώ, προκειµένου να επιλυθεί το
πρόβληµα που προέκυψε κατά την καθαίρεση της στέγης του υπό αποκατάσταση κτιρίου, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 2304/29-10-20 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6013.001 µε τίτλο «Αποζηµίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)» κατά
το ποσό των 6.988,86 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη αποζηµίωσης πρώην υπαλλήλου της
Υπηρεσίας Λοιπές Υπηρεσίες - Ιχθυοτροφεία ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ.
πρωτ. 2189/16-10-2020 έγγραφο του Γραφείου Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές µονάδες κατά το ποσό των
13.400,00 ευρώ, για την πληρωµή της µισθοδοσίας λόγω επέκτασης του ωραρίου για τέσσερις
εργαζόµενες καθαρίστριες από τρίωρη απασχόληση σε οκτάωρη απασχόληση και για οκτώ εργαζόµενες
καθαρίστριες από τρίωρη απασχόληση σε πεντάωρη απασχόληση, σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. εσ. πρωτ.
2278/27-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας στις
σχολικές µονάδες» κατά το ποσό των 3.600,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν οι εργοδοτικές
εισφορών των ανωτέρω καθαριστριών λόγω επέκτασης ωραρίου, σύµφωνα µε το υπ΄ αρ. εσ. πρωτ.
2278/27-10-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.002 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας (καθαριστριών σχολείων)» κατά
το ποσό των 700,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν τα είδη ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων
σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208 Β΄) Παροχή µέσων
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών και
µέτρα προληπτικής ιατρικής.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.005 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος καθαριστριών σχολείων» κατά το ποσό των
2.100,00 ευρώ, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. 43726/08-06-2019 (ΦΕΚ 2208 Β΄)
Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών
προσώπων αυτών και µέτρα προληπτικής ιατρικής.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6117.005 µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την αναβάθµιση των υποδοµών και τη
βελτίωση της λειτουργικότητας της λιµνοθάλασσας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Αλιεία και Θάλασσα¨»
κατά το ποσό των 3.520,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η πρόταση σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ.
πρωτ. 2279/2-10-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.

ΣΤ. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ και δηµιουργία νέου Κ.Α.Ε.:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.117 µε τίτλο «Αποκατάσταση οδών σχεδίου πόλης Βασιλικής» κατά το ποσό
των 28.423,65 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7334.003 µε τίτλο «Επισκευή παραλιακού πεζοδρόµου Λυγιάς» κατά το ποσό των
28.500,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν πρόκειται να διατεθεί µέχρι τις 31-12-2020.

Το ανωτέρω ποσό των 56.923,65 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. µε τίτλο «Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων στην περιοχή Νυδριού ∆.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 56.923,65 ευρώ, για την απόσυρση των εναέριων καλωδίων ρεύµατος και
ταυτόχρονα των τσιµεντένιων και ξύλινων ηλεκτρικών στύλων, οι οποίοι είναι αντιαισθητικοί και επικίνδυνοι,
σύµφωνα µε το υπ΄αρ. πρωτ. 6951/27-10-2020 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ.

Ζ. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. Εξόδων που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση

Αντικαθίσταται ο Κ.Α.Ε. 70-6041 σε νέο Κ.Α.Ε. 70-6041.001, διότι προέκυψε η ανάγκη ανάλυσης περεταίρω
ανάπτυξης του πρωτοβάθµιου κωδικού.

Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, µειώνεται κατά το ποσό των 17.000,00 ευρώ και
διαµορφώνεται στο ποσό των 13.928,89 ευρώ.
Αρχικό ποσό 1.600.928,89 ευρώ (30.928,89 € µείων 17.000,00 € ποσό από ίδιους πόρους και 1.570.000,00
€ ποσό από την επιχορήγηση του ∆ήµου για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους) σε
τελικό ποσό 1.583.928,89 ευρώ.»
Στη συνέχεια οι κ.κ. Σέρβος Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά στο
σκέλος των εσόδων και απέχουν στο σκέλος των δαπανών.
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 ∆.Σ. την έγκριση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2020, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 428/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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