ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 277/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12446/24-7-20
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους
2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προµηθ. ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλο του Τµ.
Προϋπλ. Λογιστηρ. & Προµηθ. ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη 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».
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Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε
αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει
να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της
οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους
µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες
αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το
προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή
υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε
καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της
διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι
υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας
µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2018 και εντός του 1 τετραµήνου του 2019, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2019 και να προχωρήσουν σε
αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα
έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2018, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 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.
• 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.
• 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 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2020 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
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Α. Έκτακτες Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Υπουργείου Εσωτερικών
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 30520/21-05-2020 (Α∆Α: 64XB46MΤΛ6-9Υ8) απόφαση του ΥΠΕΣ περί
έκτακτης χρηµατοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους ∆ήµους της Χώρας προς
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, συνολικής δαπάνης 214.598,26 ευρώ
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.

Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 1211.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της
διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19» µε το ποσό των 214.598,26 €.

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

Ενισχύεται 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 214.598,26 €, 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.

Β. Λοιπές Επιχορηγήσεις

1) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 28852/12-05-2020 (Α∆Α: 68ΡΝ46ΜΤΛ6-Θ1Θ) απόφαση του ΥΠΕΣ
περί χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας του Νοµού Λευκάδας µε το ποσό των 150.000,00 ευρώ από
πιστώσεις του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραµµα πρόληψης και
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
της χώρας, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.017 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση ∆. Λευκάδας από το ΥΠΕΣ για την
πρόληψη & αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες» µε το ποσό των 150.000,00 €.

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

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.115 µε τίτλο «Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από
θεοµηνίες (ΣΑΕ 055)» µε το ποσό των 150.000,00 €, προκειµένου να αποκατασταθούν παρεµβάσεις στις
Τ.Κ. Μανάσι, Εγκλουβής, Χορτάτων, Αγ. Πέτρου και περιοχής Αγ. Ιωάννη Λευκάδας µέσω ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού.

2) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 42119/15-07-2020 (Α∆Α: 62ΨΗ4691Ω2-∆52) της 1ης τροποποίησης
της δηµόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) που αφορά πρόγραµµα επιχορήγησης για την
απασχόληση 8.500 µακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους ΝΠ∆∆, ο ∆ήµος Λευκάδας
προτίθεται να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτηµα για την πλήρωση µιας θέσης εργασίας, κατηγορίας ∆Ε µηχανικός αυτοκινήτων µε επιχορηγούµενο ποσό που ορίζεται στο 75% του µηνιαίου µισθολογικού και µη
µισθολογικού κόστους του ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τα 750 ευρώ µηνιαίως για κάθε µήνα πλήρους
απασχόλησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες µε
δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα µήνες.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.018 µε τίτλο «Έσοδα από ΟΑΕ∆ προγράµµατος επιχορήγησης
µοκροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Πρόσκληση αρ. 11/2017)» µε το ποσό των 4.692,00 €, για την
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είσπραξη της επιχορήγησης µέχρι του ποσοστού του 75% του συνολικού µισθολογικού και µη
µισθολογικού κόστους έως 31-12-2020.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ποσό των 1.250,00 €, που αφορά τις αποδοχές του
µηχανικού αυτοκινήτου κατηγορίες ∆Ε, σύµφωνα µε έγγραφο του γραφείου µισθοδοσίας µέχρι τις 31-122020 για την επίβλεψη και τη συντήρηση των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων του ∆ήµου.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» µε το ποσό των 313,00 ευρώ που
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές του ανωτέρω µηχανικού για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών
µέχρι τις 31-12-2020.

Γ. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
Λαµβάνοντας υπόψη α) το υπ’ αρ. πρωτ. 83448/22-11-2019 (Α∆Α: Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του ΥΠΕΣ στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του
προγράµµατος ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ και β) την αρ. 445/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6Ω40ΩΛΙΤΑΠ) 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.∆.Ε.)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.037 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση για την προµήθεια ενός
απορριµµατοφόρου από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» µε το ποσό των 150.000,00 €.

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.029 µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα
συµπίεσης τύπου πρέσσας χωρητικότητας 12 κυβικών µέτρων» µε το ποσό των 150.000,00 €, που αφορά
την προµήθεια ενός απορριµµατοφόρου 12 κυβικών µέτρων.

∆. Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Λαµβάνοντας υπόψη:
α) την µε αρ. πρωτ. οικ. 1201/17-06-2020 (Α∆Α: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που
αφορά την ένταξη της πράξης " ∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τµήµα έργου : Περιοχή ΑΕίσοδος κόµβος " µε κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά 2014-2020 " µε ύψος
προϋπολογισµού 2.670.724,00€, β) την µε αρ. πρωτ. 1983/13-9-2019 (ΙΟΝ 84) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ιονίων Νήσων (Ε.Υ.∆. Ε.Π. Π.Ι.Ν.) για την υποβολή προτάσεων
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά " το πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας, β) "Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξης" µε τίτλο "∆ράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν." και
γ) την µε αρ. πρωτ. 23286/18-11-2019 αίτηση χρηµατοδότησης πράξης του ∆ήµου µας προς την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα προτεραιότητας "Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξης", θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες
εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.

Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα (µέσω του τακτικού
προϋπολογισµού)

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1328.043 µε τίτλο «Xρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο: "∆ιαµόρφωση εισόδου
παραλίας Λευκάδας- τµήµα έργου Περιοχή Α - είσοδος κόµβος" µε κωδ. ΟΠΣ 5050813 Επιχειρ.
Πρόγραµµα "Ιόνια Νησιά 2014-2020"» µε το ποσό των 2.670.724,00 ευρώ.
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω
Κ.Α. Εξόδου:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 64-7341.027 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας τµήµα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόµβος» µε το ποσό των 2.560.724,00 ευρώ για την αναβάθµιση,
διαµόρφωση της εισόδου της παραλίας και τµήµατος της πλατείας.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδου 64-7341.028 µε τίτλο «Κοινόχρηστα ποδήλατα ∆ήµου Λευκάδας» µε το
ποσό των 110.000,00 ευρώ για την εγκατάσταση κοινόχρηστων ποδηλάτων για την πόλη της Λευκάδας.

Ε. ∆ωρεές
Λαµβάνοντας υπόψη την αρ. 123/2020 (Α∆Α: 64ΤΨΩΛΙ-Μ8Ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000,00 ευρώ από την Maritime Silk Road Society Litited από την Κίνα, θα πρέπει να
εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2020 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για δωρεές (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού)
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1411.001 µε τίτλο «Προϊόν δωρεών» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
αποδεχούµενοι του ποσού της δωρεάς.

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

Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδου 9111 µε τίτλο «Αποθεµατικό» µε το ποσό των 2.000,00
ευρώ.

ΣΤ. 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.Ε. 00-6031.002 µε τίτλο «Αποδοχές ειδικών συνεργατών» κατά το ποσό των 5.300,00 ευρώ,
διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6121 µε τίτλο «Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα
230,242 και 248 Κ∆Κ)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να
δαπανηθεί εντός του έτους.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 00-6131.000 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές τρίτων» κατά το ποσό των 11.000,00 ευρώ, διότι
το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να
δαπανηθεί εντός του έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.002 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.» κατά το ποσό των 3.500,00
ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης περισσεύει µετά την υπογραφή του συµφωνητικού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6715.001 µε τίτλο «Επιχορήγηση Πνευµατικού Κέντρου» κατά το ποσό των 70.000,00
ευρώ, επειδή για φέτος δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φόλκλορ Λευκάδας στα
πλαίσια του περιορισµού εξάπλωσης της πανδηµίας του covid-19.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6735 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» κατά το ποσό
των 8.920,00 ευρώ, επειδή για φέτος δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αθλητικές δραστηριότητες στα
πλαίσια του περιορισµού εξάπλωσης της πανδηµίας του covid-19.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6736 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» κατά το ποσό
των 17.000,00 ευρώ, επειδή για φέτος δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες στα πλαίσια του περιορισµού εξάπλωσης της πανδηµίας του covid-19.

5

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6422 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» κατά
το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους.
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 11.500,00 ευρώ, διότι υπάρχει υπόλοιπο
πίστωσης λόγω µετάταξης δύο υπαλλήλων – µηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας σε άλλους δηµόσιους
φορείς στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήµατος της Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα τον Ν. 4440/2016, ΦΕΚ 224 Α΄/22-12-16.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε» κατά το ποσό των 1.255,00 ευρώ,
διότι υπάρχει υπόλοιπο της πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές που αφορούν τους ανωτέρω υπαλλήλους
– µηχανικούς που µετατάχτηκαν σε άλλους δηµόσιους φορείς στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήµατος της
Κινητικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα τον Ν. 4440/2016, ΦΕΚ 224
Α΄/22-12-16.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, διότι το εν
λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7131.007 µε τίτλο «Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου» κατά το
ποσό των 12.500,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο δηµοτικό ακίνητο απαιτεί συνολικό σχεδιασµό της
συντήρησης του κτιρίου.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7131.008 µε τίτλο «Προµήθεια συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης πόλης
Λευκάδας» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, διότι η ανωτέρω προµήθεια δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες υλοποίησης της δαπάνης.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.012 µε τίτλο «Προµήθεια συστηµάτων ακινητοποίησης αυτοκινήτων» κατά το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι η ανωτέρω προµήθεια δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες
υλοποίησης της δαπάνης.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.036 µε τίτλο «Εκπόνηση µελέτης λειτουργίας και Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου
Κ∆ΑΠ-ΜΕΑ» κατά το ποσό των 12.500,00 ευρώ, διότι η µελέτη των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων θα συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.043 µε τίτλο «Μελέτη υποδοµών προστασίας περιβάλλοντος και δηµόσιας
υγείας ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ, διότι η µελέτη δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες υλοποίησης της δαπάνης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6699.008 µε τίτλο «Προµήθεια καλλωπιστικών και εποχιακών φυτών» κατά το ποσό των
4.800,00 ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε το υπ’
αρ. εσ. πρωτ. 1412/24-07-2020 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 35-7132.002 µε τίτλο «Προµήθεια αγροτικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας
πρασίνου» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, διότι η εν λόγω προµήθεια δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες υλοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1412/24-07-2020 έγγραφο
του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 45-7326.011 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση χώρων κοιµητηρίου Αθανίου» κατά το ποσό των
7.000,00 ευρώ, διότι ήδη υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2020 για το
κοιµητήριο Αθανίου στον Κ.Α.Ε. 45-7326.007 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση και περίφραξη χώρου νέου
κοιµητηρίου Τ.Κ Αθανίου» µε το ποσό των 7.560,00 ευρώ.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
1.500,00 ευρώ, διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε το
υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 1372/20-07-2020 του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6613.001 µε τίτλο «Προµήθεια εντύπων» κατά το ποσό των 950,00 ευρώ, διότι το εν
λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 1372/20-072020 του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 2.500,00 ευρώ,
διότι το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
1372/20-07-2020 του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6699.001 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών» κατά το ποσό των 900,00 ευρώ, διότι
το εν λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ.
1372/20-07-2020 του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6162.002 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2020»
κατά το ποσό των 25.480,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης περισσεύει µετά την υπογραφή του
συµφωνητικού µε αρ. πρωτ. 11465/10-07-2020 (20SYMV007009069).

Το ανωτέρω ποσό των 297.605,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.021 µε τίτλο «Περισυλλογή και σταυλισµός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, διότι ο ∆ήµος πρόκειται να προβεί σε διαγωνιστική διαδικασία για την
περισυλλογή των ανεπιτήρητων βοοειδών, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1421/27-07-2020 έγγραφο
του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.041 µε τίτλο «Λειτουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου (φροντίδα αδέσποτων ζώων,
ενηµερωτικές δράσεις κ.α.)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
προµήθεια της πατέντας ¨σύστηµα µιας χρήσης µαζέµατος ακαθαρσιών σκύλων/ΝΟ ΚΑΚΑ¨, σύµφωνα µε
το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1294/06-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης, για λόγους υγιεινής και καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.060 µε τίτλο «∆απάνες για χορήγηση φύλλων, διαγραµµάτων,
πιστοποιητικών κλπ Κτηµατολογίου» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να
προµηθεύεται τα αιτούντα πιστοποιητικά φύλλων, διαγραµµάτων κ.α. από το Κτηµατολόγιο και
πιστώνονται µέσω του ΤΑΧΙSNET µε ταυτότητα οφειλής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4512/2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6824.001 µε τίτλο «Πρόστιµα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)» κατά το ποσό των
17.000,00 ευρώ, λόγω επιβολής προστίµου στο ∆ήµο Λευκάδας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. οικ. πρωτ.
98965/15239/Φ.1/12-11-2019 (Α∆Α: ΨΠΙ17ΛΕ-ΤΝ3) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συνολικού ποσού
24.268,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και των αναλογουσών προσαυξήσεων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6041.000 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 1.790,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να προβεί
σε πρόσληψη δίµηνης διάρκειας έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ, ειδικότητας ΥΕ
Κλητήρων για την κάλυψη αναγκών του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας, λόγω έλλειψη του τακτικού
προσωπικού που βρίσκεται σε αναρρωτικά άδεια, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1343/14-07-2020
βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 435,00 ευρώ, για
την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών του προαναφεροµένου υπαλλήλου µε την ειδικότητα ΥΕ
Κλητήρων, δίµηνης διάρκειας.

7

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 600,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 100,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ και γάλα όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 ( ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6073 µε τίτλο «∆απάνες εκπαίδευσης υπαλλήλων δηµοτικών παιδικών σταθµών
και βρεφονηπιακού για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, για την
εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στους Παιδικούς Σταθµούς και το Βρεφονηπιακό Σταθµό στα
πλαίσια της αριθµ. 76785/2017, αρ. 5 Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Υ./20-072020 του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-7135.003 µε τίτλο «Αγορά µνηµείου αγροτών στη θέση Μπόζα ∆.Ε. Σφακιωτών» και
αλλάζει το λεκτικό του τίτλου σε «Προµήθεια µαρµάρινων πλακών για το µνηµείο αγροτών στη θέση Μπόζα
∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των 2.160,00, επειδή στην αρχική πίστωση δεν είχε υπολογιστεί ο Φ.Π.Α.
και επειδή θα πραγµατοποιηθεί αποκατάσταση του βανδαλισµένου µνηµείου µε αντικατάσταση των
µεταλλικών πλακών µε µαρµάρινες, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. ∆.Υ./20-07-2020 του Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-7336.002 µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού Σταδίου "Πλάτωνας
Γρηγόρης"» κατά το ποσό των 35.000,00 ευρώ, προκειµένου να συντηρηθεί σε ετήσια βάση το ∆ηµοτικό
Στάδιο.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω χορήγησης κλιµακίων σε
υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΑΧ της τεχνικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
1255/02-07-2020 έγγραφο του γραφείου µισθοδοσίας, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, που
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές των προαναφεροµένων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας λόγω της
χορήγησης κλιµακίων, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1255/02-07-2020 έγγραφο του γραφείου
µισθοδοσίας, της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ, για την
απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών για την ασφάλιση των φοιτητών πρακτικής που δεν έχουν
υγειονοµική κάλυψη, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 1255/02-07-2020.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 200,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.002 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος» κατά το ποσό των 2.400,00 ευρώ, σύµφωνα
µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που απαιτείται αύξηση των
δαπανών των πιστώσεων παροχών σε γάλα όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/0806-2019).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6117.010 µε τίτλο «∆ιερεύνηση ακτοµηχανικών διεργασιών ακτής Αγ. Ιωάννη
Λευκάδας και προτάσεις αντιµετώπισης προβληµάτων διάβρωσης» κατά το ποσό των 22.320,00 ευρώ,
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προκειµένου διερευνηθούν οι συνθήκες διάβρωσης της ακτής και να προταθούν τρόποι αντιµετώπισής της
ώστε να υλοποιηθεί σε αντίστοιχο τεχνικό έργο η αποκατάστασή της.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6117.011 µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την υποβολή πρότασης στο
ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το κτίριο του Πνευµατικού Κέντρου Λευκάδας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ,
προκειµένου να αποτυπωθούν οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, η ενεργειακή του αναβάθµιση και η
έκδοση πιστοποιητικού ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αναβάθµισης).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6117.012 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συµβουλών ακουστικής Απόλλων
Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η υπο σύνταξη µελέτη του
κτιρίου µε τις υπηρεσίες του συµβούλου ακουστκής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.033 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών περίφραξης παιδικών χαρών πόλης
Λευκάδας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να περιφραχθούν οι παιδικές χαρές οι οποίες
είχαν ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ και η εν λόγω δαπάνη είναι µη επιλέξιµη από το
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1323/10-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7322.001 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Σύβρου» κατά το
ποσό των 12.500,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν, να βελτιωθούν και να καταστούν
προσβάσιµοι και λειτουργικοί οι κοινόχρηστοι χώροι.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.116 µε τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις δηµοτικών οδών Λευκάδας» κατά το
ποσό των 13.540,00 ευρώ (ποσό 7.140,00 από ίδιους πόρους + και το υπόλοιπο ποσό από ΣΑΤΑ ΠΟΕ),
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν αναγκαίες µικροεπεµβάσεις της δηµοτικής οδοποιίας για την ασφαλή
διέλευση πεζών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.130 µε τίτλο «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης δηµοτικής οδού Φρυνίου»
κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου για την άµεση αντιστήριξη του πρανούς.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.056 µε τίτλο «Εργαστηριακές µετρήσεις φέροντα οργανισµού Απόλλων
Λευκάδας» κατά το ποσό των 7.440,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες και µετρήσεις
που αφορούν τη στατική επάρκεια του φέροντα οργανισµού του κτιρίου Απόλλωνα.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-7132.003 µε τίτλο «Προµήθεια γερανού αρπάγης» κατά το ποσό των 24.800,00,
προκειµένου να αντικατασταθεί η έκτακτη βλάβη στο γερανοφόρο όχηµα µε νέα ή ελαφρώς µεταχειρισµένη
αρπάγη γερανού για την εύρυθµη λειτουργίας της υπηρεσίας Πρασίνου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
1412/24-07-2020 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» κατά το ποσό των 7.500,00 ευρώ, λόγω υπέρβασης του
ποσού της υπερωριακής αποζηµίωσης του α΄ εξαµήνου 2020 σύµφωνα µε το ΦΕΚ αρ. 1786/11-05-2020
που όριζε αύξηση των ωρών της υπερωριακής εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. εσ. 1372/20-072020 του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 300,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6063.002 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος» κατά το ποσό των 2.800,00 ευρώ, σύµφωνα
µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που απαιτείται αύξηση των
δαπανών των πιστώσεων παροχών σε γάλα όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/0806-2019).
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.003 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας σχολικών φυλάκων» κατά το
ποσό των 700,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών που απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η
Κ.Υ.Α. αρ. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.006 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος για τους σχολικούς φύλακες» κατά το ποσό των
300,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε γάλα όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6117.005 µε τίτλο «Υπηρεσίες συµβούλου για την αναβάθµιση των υποδοµών
και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της λιµνοθάλασσας στο Επιχ. Πρόγρ. "Αλιεία και Θάλασσα"» κατά το
ποσό των 21.080,00 ευρώ, προκειµένου να συνταχθεί πρόταση για την ένταξη της λιµνοθάλασσας στο
επιχειρησιακό πρόγραµµα για την προστασία, τη διατήρηση, τη διαχείριση και την ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών
και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, µε την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων
δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε την προστασία της φύσης και του τοπίου και τη συνεχή
παρακολούθηση του θαλασσίου περιβάλλοντος και της εξέλιξής του.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6236.005 µε τίτλο «Μίσθωση σταβλικής εγκατάστασης σταβλισµού και διατροφής
ανεπειτήρητων βοοειδών» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να στεγαστούν και να τραφούν
τα ήδη σταβλισµένα βοοειδή µέχρι την εκποίησή τους, σύµφωνα και µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1421/27-072020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7135.017 µε τίτλο «Προµήθεια αναβαθµισµένης ταµειακής µηχανής
ιχθυοτροφείων» κατά το ποσό των 445,00 ευρώ, για τις ανάγκες πώλησης των αλιευµάτων στα ∆ηµοτικά
Ιχθυοτροφεία, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1388/21-07-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.

Z. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 14.800,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να
προχωρήσει η διαδικασία του ΑΣΕΠ για δέκα πέντε άτοµα µε πεντάµηνη απασχόληση, σύµφωνα µε το υπ’
αρ. εσ. πρωτ. 12491/27-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6063.002 µε τίτλο «Χορήγηση γάλακτος» κατά το ποσό των 8.000,00 ευρώ, διότι το εν
λόγω ποσό δεν προβλέπεται να δαπανηθεί εντός του έτους.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών
αποβλήτων» κατά το ποσό των 299.976,00 ευρώ, διότι πραγµατοποιήθηκε η διάλυση της υπ’ αρ.
12494/21-06-2019 σύµβασης σύµφωνα µε την αρ. 276/28-07-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Το ανωτέρω ποσό των 322.776,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6063.001 µε τίτλο «Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 8.000,00
ευρώ σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6117.002 µε τίτλο «∆απάνη για υγειονοµική ταφή απορριµµάτων» κατά το ποσό των
ης
239.608,99 ευρώ, προκειµένου να συνεχιστεί η υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. 3 ∆.Ε.
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. στη θέση ¨Κακοπετριά¨ του ∆ήµου Ακτίου – Βόνιτσας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6414.002 µε τίτλο «Μεταφορά ογκωδών αντικειµένων, µηχανηµάτων και
ανακυκλώσιµων υλικών» κατά το ποσό των 14.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
αποκοµιδή των ογκωδών αντικειµένων και µηχανηµάτων από όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1411/24-07-2020 έγγραφο του Τµήµατος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου.
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∆ηµιουργείται ο Κ.Α.Ε. 20-7321.001 µε τίτλο «Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας» κατά το ποσό των 60.367,01 ευρώ, επειδή προέκυψαν
υπερσυµβατικές εργασίες στο τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής απαιτούνται να πραγµατοποιηθούν
συµπληρωµατικές ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες ώστε το έργο να καταστεί λειτουργικό.

Η. Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6063.003 µε τίτλο «Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος αποτίµησης σε χρήµα (Ν. 4483/17,
άρθρο 97)- ΦΕΚ 107 Α΄» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι η εν λόγω δαπάνη έχει εξοφληθεί µε τα
αρ. 50Α και 52Α /2019 Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής και το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να
διατεθεί στο τρέχον έτος.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 µε τίτλο «Προµήθεια νερού από σύνδεσµο ύδρευσης των ∆ήµων Λευκάδας
και Αιτ/νίας» κατά το ποσό των 93.880,00 ευρώ, διότι το αναφερόµενο ποσό δεν προβλέπεται να
δαπανηθεί εντός του έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 96.880,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 1.400,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. 1410/24-07-2020 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που
απαιτείται αύξηση των δαπανών των πιστώσεων παροχών σε ΜΑΠ όπως καθορίζει η Κ.Υ.Α. αρ.
43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/08-06-2019).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.001 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 21.080,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες
αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωµα που έχουν προκληθεί από ζηµιές των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη ∆.Ε. Απολλωνίων, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 802/11-05-2020 έγγραφο της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.002 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό
των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες
αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωµα που έχουν προκληθεί από ζηµιές των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη ∆.Ε. Ελλοµένου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 802/11-05-2020 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.003 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη ∆.Ε. Καρυάς» κατά το ποσό
των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες
αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωµα που έχουν προκληθεί από ζηµιές των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη ∆.Ε. Καρυάς, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 802/11-05-2020 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7333.004 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη ∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό
των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες χωµατουργικές εργασίες
αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωµα που έχουν προκληθεί από ζηµιές των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη ∆.Ε. Σφακιωτών, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 802/11-05-2020 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων έργων ΣΑΤΑ και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.098 µε τίτλο «Αποκατάσταση πηγαδιών και διαµόρφωση πλατείας Τ.Κ.
Καλαµιτσίου» κατά το ποσό των 29.400,00 ευρώ, επειδή το ανωτέρω έργο δεν πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί λόγω διαφωνιών των δηµοτών της Τ.Κ. Καλαµιτσίου.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.043 µε τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Πόρτο Κατσίκι» κατά το
ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή το ανωτέρω έργο δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησής
του.
Το ανωτέρω ποσό των 36.400,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.116 µε τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις δηµοτικών οδών Λευκάδας» κατά το
ποσό των 13.540,00 ευρώ (ποσό 6.400,00 από ΣΑΤΑ ΠΟΕ + και το υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους),
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν αναγκαίες µικροεπεµβάσεις της δηµοτικής οδοποιίας για την ασφαλή
διέλευση πεζών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.117 µε τίτλο «Αποπεράτωση αγροτικών οδών στη θέση Τράχηλος και
Άρµενο» κατά το ποσό των 23.000,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθούν εργασίες αποπεράτωσης και
τσιµεντόστρωσης των ερεισµάτων του οδοστρώµατος για την προστασία από διαβρώσεις.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.052 µε τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων - οικοδοµικές εργασίες ∆Ε
Λευκάδας» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες
η
των οικοδοµικών εργασιών και των συντηρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους µετά την 10 Αυγούστου
_ηµεροµηνία λήξης της αρ. 5652/2020 σύµβασης- και για χρονικό διάστηµα τεσσάρων µηνών, σύµφωνα µε
έγγραφο της από 13-04-2020 του Τµήµατος Τεχνικών Έργων.
Ι. Αυξοµειώσεις έργων του Προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 64-7412.004 µε τίτλο «Μελέτη παραγωγικής ανασυγκρότησης ιχθυοτροφείων» κατά το
ποσό των 12.000,00 ευρώ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού συντάχθηκε λανθασµένο λεκτικό.
Το ανωτέρω ποσό των 12.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7425.001 µε τίτλο «Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ήπια και φιλική προς το
περιβάλλον παρέµβαση στη λιµνοθάλασσα Αβλέµωνα» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ για τη βελτίωση
της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της, σύµφωνα µε το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 1421/2707-2020 έγγραφο του Τµήµατος της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Ι.Α. Ενισχύσεις Κ.Α.Ε στους Κ.Α.Ε. 00 και 30
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» κατά το ποσό των 43.600,00 ευρώ,
σε αντιστάθµιση των αρ. 69Α και 70Α/2020 Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής και αφορούσαν την δ΄
δόση 2019 απόδοσης χρηµατικού ποσού προς τις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών
τους αναγκών προκειµένου να τακτοποιηθεί η λογιστική εγγραφή.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6117.013 µε τίτλο «Χρωµατισµοί 4ου δηµοτικού σχολείου» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες των χρωµατισµών του
κτιρίου για να κατασταθεί το σχολείο λειτουργικό πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Το ανωτέρω ποσό των 53.600,00 ευρώ µειώνει το αποθεµατικό (9111)
Ι.Β. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση
Στον Κ.Α. Εξόδων 00-6495.035 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Υπηρεσίες υποστήριξης υπευθύνου Συστ.
∆ιαχ. Ικαν. Συγχ/των Έργων κατά Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του ∆. Λευκάδας Επιτήρησης από τον
φορέα πιστοποίησης» αντί του τωρινού τίτλου «Υπηρεσίες υποστήριξης υπευθύνου Συστ. ∆ιαχ. Ικαν.
Συγχ/των Έργων κατά Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του ∆. Λευκάδας 2ης Επιτήρησης από τον φορέα
πιστοποίησης», επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού εγγράφτηκε εκ παραδροµής ο περσινός
τίτλος της πίστωσης.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 30.928,89 ευρώ.»
Ακολούθησε ψηφοφορία
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Ο κ. Κων/νος Σέρβος είπε: ∆εν ψηφίζω, απέχω, της ψηφοφορίας γιατί δεν ήρθε εγκαίρως η εισήγηση και θα
τοποθετηθώ στο ∆.Σ. Χωρίς καµία επιφύλαξη ψηφίζω θετικά το σκέλος των εσόδων. Απέχω από το σκέλος των
δαπανών.
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε ότι συµφωνεί µε τον κ. Σέρβο. Ψηφίζει το σκέλος των εσόδων και
απέχει στο σκέλος των δαπανών.
Καταµετρήθηκαν έξι (6) ψήφοι (παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν.4635/19).
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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 αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2020, σύµφωνα
µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 277/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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