ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 300/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 17957/10-8-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Κων/νος
3. Κοντοµίχης Ευάγγελος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γαζής Πάνος
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Τριλίβας Χρήστος
7. Κατωπόδη Ευανθία
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Αρβανίτης Σπυρίδων
8. Γρηγόρη Ασπασία
9. Κατηφόρης Χρήστος
9. Σκληρός Παναγιώτης
10. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
10. Φίλιππας Γεώργιος
11. Θερµός Ευάγγελος
11. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
12. Βλάχος Ευστάθιος
12. Ζουριδάκης Ευτύχιος
13. Παπαδόπουλος Ανδρέας
13. Σκληρός Φίλιππος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Καρφάκη Μαριάννα
15.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16. Βικέντιος Νικόλαος
16.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17. Αραβανής Βασίλειος
17. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆
18. Καββαδάς Θωµάς
19. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19. Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής
20. Γληγόρης Κων/νος
20. Βασίλειος, Βλάχος Ευστάθιος, Αρβανίτης
21.
21. Σπυρίδων και Καββαδάς Θωµάς, αποχώρησαν
22.
22. πριν την έναρξη της Η.∆. και µετά την συζήτηση
23.
23. των δύο (2) θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς επέστρεψε πριν την
24.
24.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε
25.
25.
ου
26.
26. πριν την συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την
27.
27.
ου
28.
28. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Γληγόρης Κων/νος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος
31.
31. της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την
32.
32.
ου
33.
33. συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι (20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 22/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους
2017 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 225/17 απόφ. Ο.Ε &
η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφ. Ε.Ε.).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την αρ. 225/2017
απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία αποφασίστηκε η 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2017 και έχει ως εξής:
«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 35ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 225/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 9 του µήνα Αυγούστου του έτους
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 17578/4-8-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα.
ου
Ο κ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Γαζή Ιωάννα, Αν/τρια Πρ/νη ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας,
η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από
άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το
άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του
σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του
αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη
προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι
αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων
µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να
δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον
«Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι'
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
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5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια
µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η
µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισµού».
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε
αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
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.
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 2017, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 13/2017 (Α∆Α:
ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η) 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 τις αριθµ. 225/2017
(Α∆Α:Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8) και 245/2017 (Α∆Α:7ΤΦΧΩΛΙ-6ΩΗ) αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε
µε την αριθµ. πρωτ. 144594/13-07-2017 (Α∆Α:69ΒΘΟΡ1Φ-ΥΣΟ) 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 και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
η

Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111):
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-

-

-

-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 20.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ε.Ο.Π.Υ.Υ» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε εκτίµηση του Γραφείου Μισθοδοσίας δεν
θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.073 µε τίτλο «∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας»
κατά το ποσό των 31.400,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση και η
σύµβαση καταρτίστηκε µε ποσό µειωµένο του αρχικού προϋπολογισµού του έργου.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.075 µε τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφάλτου ∆ηµοτικών δρόµων ∆.Ε.
Απολλωνίων-Ελλοµένου» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, λόγω µη ετοιµότητας της µελέτης και
συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε
εκτίµηση του Γραφείου Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό λόγω συνταξιοδότησης ενός υπαλλήλου.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 1.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές,
λόγω µετατάξεων υπαλλήλων σε άλλους κλάδους και σε άλλες Υπηρεσίες και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
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 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας προσλήφθηκαν λιγότεροι ναυαγοσώστες από τον προκαθορισµένο αριθµό, λόγω
µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση που εξέδωσε ο ∆ήµος Λευκάδας και εποµένως δεν θα
απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές,
λόγω µετατάξεων υπαλλήλων σε άλλους κλάδους και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. Υπ. Μερ. Απασχόλησης-Εκτάκτων»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας προσλήφθηκαν λιγότεροι
ναυαγοσώστες από τον προκαθορισµένο αριθµό, λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση
που εξέδωσε ο ∆ήµος Λευκάδας και εποµένως δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί
στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7413.004 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών χαρών» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω µη ωρίµανσης των διαδικασιών και συνεπώς δεν προβλέπεται να
υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία και ενίσχυση των παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», µε το ποσό των
10.400,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αµοιβές νοµικών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
εκτιµηθούν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό το
πότε θα τελεσιδικήσουν οι δικαστικές αποφάσεις, ώστε να τιµολογήσουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.005 µε τίτλο «Ταµείο Αρωγής», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου
να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου
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-

-

-

-

-

-

ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που
εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας έχει επέλθει υπηρεσιακή µεταβολή, λόγω µετάταξης υπαλλήλου στην Υπηρεσία
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης», µε το ποσό
των 500,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και
σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΑΧ ΙΚΑ», µε το ποσό των 2.500,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει επέλθει υπηρεσιακή µεταβολή, λόγω µετάταξης
υπαλλήλου στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές, λόγω µετάταξης υπαλλήλων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές, λόγω µετάταξης
υπαλλήλων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.027 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για το Κηποθέατρο πόλης
Λευκάδας», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
αποκατάστασης και εξωραϊσµού του χώρου ώστε να γίνει λειτουργικός.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.086 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας», µε
το ποσό των 31.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις ασφαλτοστρώσεων για
την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.087 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στην πόλη της Λευκάδας
(Ροντογιαννέϊκα-Νέα πλατεία)», µε το ποσό των 5.800,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις ασφαλτοστρώσεων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.088 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση Παλιόρογκα Νικιάνας
Τ.Κ. Αλεξάνδρου», µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
τσιµεντοστρώσεων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.041 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής χώρου κρήνης Απόλπαινας και
ηλεκτροφωτισµός», µε το ποσό των 6.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
για τον εξωραϊσµό της περιοχής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.042 µε τίτλο «Επισκευή λιθόκτιστης βρύσης στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου»,
µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις αποκατάστασης και
εξωραϊσµού λιθόκτιστης βρύσης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.034 µε τίτλο «Κατεδάφιση αυθαίρετου µπαλκονιού και βεράντας στην
ιδιοκτησία Παναγιώτας Γιαννιώτη στη ∆.Κ. Καλάµου», µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να
γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 21.000,00 ευρώ, λόγω επικείµενης
µετάταξης υπαλλήλου καθώς και µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας
κατόπιν δικαστικής απόφασης και δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη της πίστωσης κατά την αρχική σύνταξη
του προϋπολογισµού.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
500,00 ευρώ, λόγω επικείµενης µετάταξης υπαλλήλου καθώς και µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος
προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων
υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, λόγω επικείµενης µετάταξης υπαλλήλου καθώς και
µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των 500,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν από την
εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές
εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ταµείου Αρωγής», µε το ποσό των
200,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
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Γ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών αποβλήτων»
κατά το ποσό των 52.700,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό διότι δεν έχει υπογραφεί ακόµη η σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού
δεµατοποίησης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 «Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ» κατά το ποσό των 9.794,36 ευρώ, επειδή
σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-012017.
Το ανωτέρω ποσό των 62.494,36 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές», µε το ποσό των 4.782,40 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας χρειάζονται να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις για υπερωριακή απασχόληση
λόγω αυξηµένων αναγκών καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης της τουριστικής
περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ-ΟΠΑ∆», µε το ποσό των
511,96 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του Κ.Α.Ε. λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού
των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-01-2017 καθώς και εργοδοτικών κρατήσεων λόγω αύξησης της
υπερωριακής απασχόλησης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6022 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές», µε το ποσό των 1.544,28 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας χρειάζονται να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις για υπερωριακή απασχόληση
λόγω αυξηµένων αναγκών καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης της τουριστικής
περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 455,72 ευρώ,
λόγω αύξησης της υπερωριακής απασχόλησης καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης
της τουριστικής περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των
3.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταλλικών τµηµάτων
απορριµµατοφόρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6279.003 µε τίτλο «Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις κάδων απορριµµάτων και
των πέριξ αυτών χώρων», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να απολυµανθούν οι κάδοι
εναπόθεσης οικιακών απορριµµάτων και οι χώροι πέριξ αυτών για λόγους δηµόσιας υγείας.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των 25.000,00
ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µεταφορικών µέσων
ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µηχανηµάτων ώστε να
καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καλάµου», µε το ποσό
των 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού και
αντικατάστασης φθαρµένων λαµπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.017 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καστού», µε το
ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού και
αντικατάστασης φθαρµένων λαµπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.014 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για τη συνεργιστική
διαχείριση απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας», µε το ποσό των 6.200,00 ευρώ,
προκειµένου να προχωρήσει η υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης για την διαχείριση των
απορριµµάτων µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας.
∆. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο
Μισθοδοσίας έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία Ύδρευσης ένας υπάλληλος λόγω συνταξιοδότησης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6051.002 «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-012017.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.009 «Προµήθεια συσκευών καταγραφής λογαριασµών ύδρευσης» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είναι έτοιµη η µελέτη και συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
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Το ανωτέρω ποσό των 28.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.001 «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό των 9.800,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα αντλιοστάσια του ∆ήµου και να
αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από τις διακοπές στην οµαλή τροφοδοσία του πόσιµου νερού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.009 «Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης αντλητικών συγκροτηµάτων
γεωτρήσεων» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και
αντικατάστασης φθαρµένων αντλητικών συγκροτηµάτων στις γεωτρήσεις του ∆ήµου ώστε να
εξασφαλίζεται η οµαλή τροφοδοσία του νερού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων ύδρευσηςαποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 2.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν αναγκαίες
προµήθειες σε ηλεκτρολογικά υλικά για την αποκατάσταση φθορών στα αντλιοστάσια ώστε να
εξασφαλίζεται η οµαλή τροφοδοσία του νερού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.002 «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των
9.800,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα αντλιοστάσια του ∆ήµου και να
αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από τις διακοπές στην οµαλή τροφοδοσία του πόσιµου νερού.
Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7135.013 µε τίτλο «Προµήθεια ραντάρ ιχθυοτροφείου» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, λόγω µη ετοιµότητας της µελέτης και συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7332.001 «Αποξήλωση παιδικών χαρών» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αφαιρεθούν όργανα παιδικών χαρών σε 17 σηµεία του ∆ήµου µας, οι οποίες δεν πληρούν
τους κανονισµούς ασφαλείας.
ΣΤ. Εγγραφή χρηµατοδότησης από ΥΠ.ΕΣ. για θεοµηνίες

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.017 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για θεοµηνίες», µε το
ποσό των 200.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 16999/18-07-2017 (Α∆Α:ΨΕΦ6465ΧΘ7-ΕΣΤ)
απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας Ν. Λευκάδας για πρόληψη και
αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7323.010 µε τίτλο «Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών από θεοµηνίες στην πόλη της Λευκάδας», µε το ποσό των 200.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 16999/18-07-2017 (Α∆Α:ΨΕΦ6465ΧΘ7-ΕΣΤ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί
χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας Ν. Λευκάδας για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).
Ζ. ΘΗΣΕΑΣ

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 1314.002 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΟΑΠ στα δηµ. διαµ. Ευγήρου,
Αθανίου, Βασιλικής, Κοντάραινας, Μαραντοχωρίου (υποέργο σύνταξη µελέτης σχεδίου χωρ. & οικ.
ανάπτυξης ανοιχτής πόλης δήµου Απολλωνίων)», µε ποσό 206,11 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.
πρωτ. 88628/06-07-2017 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί αναγγελίας πίστωσης
προς τον ∆ήµο Λευκάδας.
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.001 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΑΠ ∆.Ε. Απολλωνίων», µε ποσό
206,11 ευρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω αναγγελία πίστωσης.

Η. Εγγραφή χρηµατοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 1312 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν.
2880/2001)», µε το ποσό των 900,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 99433/27-07-2017
αναγγελία πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο ∆ήµος Λευκάδας χρηµατοδοτήθηκε µε
το ποσό των 48.500,00 ευρώ, έναντι του ποσού των 47.600,00 ευρώ που είχε εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016)
ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017».
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων», µε το ποσό
των 900,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 99433/27-07-2017 αναγγελία πίστωσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο ∆ήµος Λευκάδας χρηµατοδοτήθηκε µε το ποσό των 48.500,00 ευρώ,
έναντι του ποσού των 47.600,00 ευρώ που είχε εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις
οδηγίες της υπ’ αριθµ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017».
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Θ. Μεταβολές Κ.Α.Ε. λόγω ανακλήσεων χρηµατοδοτήσεων.
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδων 5124 µε τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π∆Ε)» κατά το ποσό των 135.615,61 ευρώ, λόγω ανάκλησης
πιστώσεων από το Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης για τα παρακάτω έργα:
α) για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας», στις 30-05-2017, κατά το ποσό των 659,00
ευρώ.
β) για το έργο «∆ηµιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων», στις 10-02-2017, κατά το
ποσό των 0,28 ευρώ.
γ) για το έργο «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου», στις 30-05-2017, κατά το ποσό των
134.956,33 ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό των 135.615,61 ευρώ κατανέµεται για την δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-8262.002 µε τίτλο «Ανάκληση κατανοµής πίστωσης έργου
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 659,00 ευρώ, λόγω ανάκλησης πίστωσης από το Υπ.
Οικονοµίας & Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας» προκειµένου να γίνει
λογιστική τακτοποίηση.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 62-8262.003 µε τίτλο «∆ηµιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης
απορριµµάτων», µε ποσό 0,28 ευρώ, λόγω ανάκλησης πίστωσης από το Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης
για το έργο «∆ηµιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων» προκειµένου να γίνει
λογιστική τακτοποίηση.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 63-8262.001 µε τίτλο «Ανάκληση κατανοµής πίστωσης έργου
«Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου», µε ποσό 134.956,33 ευρώ, λόγω ανάκλησης
πίστωσης από το Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης για το έργο «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου» προκειµένου να γίνει λογιστική τακτοποίηση.

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 τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
η
Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 225/2017.»

Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, πρότεινε στο ∆.Σ. τις εξής
τροποποιήσεις:
«Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων 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 3.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία και ενίσχυση του παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6053.001 µε τίτλο «.Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά δικηγόρων υπέρ ΕΦΚΑ», µε
το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
∆ιαγράφεται το κεφάλαιο Θ : «Μεταβολές Κ.Α.Ε. λόγω ανακλήσεων χρηµατοδοτήσεων», για τους
παρακάτω λόγους :
1. να επιβεβαιωθούν και να διερευνηθούν οι λόγοι ανάκλησης των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα και µε το
υπηρεσιακό σηµείωµα υπ΄ πρωτ. Εσ. 1367/02-08-2017 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία
µε την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή, που αφορά το έργο «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου»
2. οι λογιστικές εγγραφές στο εν λόγω κεφάλαιο έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα, µε αποτέλεσµα να µην
προκύπτει το ορθό αποθεµατικό των 465,20 € και οι οποίες πρόκειται να τακτοποιηθούν σε επόµενη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
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.»
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Στη συνέχεια διαβάστηκε η αρ. 8/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε την
η
οποία αποφασίστηκε η 3 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου 2017, και έχει
ως εξής:
Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 8ης/2017
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 8/2017
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 04 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ.
πρωτ. 17169/31-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κατηφόρης Χρήστος
6. Φίλιππας Γιώργος
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Γιαννιώτης Οδυσσέας
9. Τριλίβας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από
τη γραµµατέα της Επιτροπής Σταµατέλου Ανθούλα υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.Στη συνεδρίαση
παραβρέθηκαν ο κ.Γκογκάκης Γρηγόριος Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η κ.Αµαλία Φραγκούλη
Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
ο

η

1 ΘΕΜΑ Η∆: «3 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017».
Εισηγητές: κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής Πρόεδρος της Επιτροπής
κ.Αµαλία Φραγκούλη Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού
.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
• Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής µε το αριθµ. ΕΣ.1397/03η
08-2017 έγγραφό του προτείνει την 3 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου
Λευκάδας 2017, όπως αυτή διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες
• Θέτω υπόψη σας την εισήγηση του εν λόγω τµήµατος και παρακαλώ για τις ερωτήσειςπαρατηρήσεις-προτάσεις σας.
«Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ. 16999/18-7-2017 (Α∆Α ΨΕΦ6465ΧΘ7-ΕΣΤ)απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά
την χρηµατοδότηση του ∆ήµου µας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεοµηνίες και το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
προτείνουµε την εγγραφή στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017 ως νέο το έργο «Πρόληψη και
αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες στην πόλη της Λευκάδας» προϋπολογισµού
200.000,00€
2. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και της µε αριθµ 11115/29-5-2017
σύµβασης εκτέλεσης του έργου «∆ιάνοιξη-ασφαλτρόστρωση οδών σχεδίου πόλης Λευκάδας», προτείνουµε
την µείωση του προϋπολογισµού του έργου κατά 31.400,00€
3. την µελέτη µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών χαρών» προϋπολογισµού 5.000,00€ και
σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας, προτείνουµε την διαγραφή λόγω µη ωρίµανσης
των διαδικασιών για την εκπόνησή της έως το τέλος του τρέχοντος έτους
4. την µε αριθµ. 88628/06-07-2017 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί αναγγελίας
πίστωσης προς τον ∆ήµο µας, προτείνουµε την ενίσχυση της µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΑΠ
∆.Ε. Απολλωνίων» µε ποσό 206,11€
5. το σχετικό έγγραφο που αφορά το αντικείµενο του θέµατος, προτείνουµε την εγγραφή των κάτωθι νέων έργων
στο τεχνικό πρόγραµµα έτους 2017:
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Προϋπολογισµός

1

Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας

31.400,00

2

Εργασίες Επισκευής χώρου κρήνης Απόλπαινας και ηλεκτροφωτισµός

6.400,00

3

Τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση Παλιόρογκα Νικιάνας Τ.Κ Αλεξάνδρου

7.000,00

4

Τσιµεντόστρωση δρόµου στην πόλη της Λευκάδα (Ροντογιαννέικα Νέα Πλατεία)

5.800,00

ης

θέτουµε υπόψη σας προς έγκριση το σχέδιο της 3
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2017 που διαµορφώνεται ως ακολούθως:

10

Συνεχιζόµενα Έργα
α/α

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

Τίτλος

Προταθέίσα
δαπάνη
2017
∆ήµος Λευκάδας

ΚΑ Εξόδων

Α∆Α ένταξης

Πηγή
χρηµατοδότησης

Αποκατάσταση ζηµιών στους
κοινόχρηστους χώρους και
δίκτυα των Τοπικών
Κοινοτήτων

307336.029

1.400.000,0
0

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου
Λευκάδας

627341.002

355.012,00

45Ο40-842,
60ΓΑ4653Ο7Ο22

ΕΣΠΑ

257336.040

46.441,76

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

257336.041

123.395,13

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσηςάρδευσης πρωτεύοντος
δικτύου ανατολικού άξονα
Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσηςάρδευσης πρωτεύοντος
δικτύου δυτικού άξονα
Επισκευές σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας
Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου
Λευκάδας
Μεταφορά-εναπόθεση
απορριµµάτων και
διαµόρφωση περιβάλλοντος
χώρου ΧΑ∆Α
Αγκυροβόλιο Τουριστικών
Σκαφών Βασιλικής
Αποκαταστάσεις κοινωφελών
δικτύων τοπικών κοινοτήτων
Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού
λόγω σεισµού στις
17/11/2015
Αποκατάσταση χώρου
στάθµευσης Τ.Κ. Αγίου
Πέτρου
Επισκευή δηµοτικού κτιρίου
στέγασης Πυροσβεστικού
σταθµού Τ.Κ Κοντάραινας ∆.Ε
Απολλωνίων
Εργασίες αποχέτευσης
οµβρίων στον Άγιο Ηλία
Λευκάδας
Εργασίες διαµόρφωσης
κοιµητηρίου Αγ. Ηλία
Κατασκευή στηθαίου
ασφαλείας στο Πόρτο
Κατσίκι
Κατασκευή Οικίσκων
Καντινών στο Πόρτο Κατσίκι
Ανόρυξη Ερευνητικής
Γεώτρησης Τ.Κ.Κατωχωρίου
Αποχέτευση παραλιακών
οικισµών ∆. Ελλοµένου–
Εγκατάσταση- Επεξεργασία
λυµάτων
Αποχέτευση παραλιακών
οικισµών ∆ήµου ΕλλοµενουΚατασκευή δικτύου
αποχέτευσης
∆ιαπλάτυνση - διαµόρφωση
ανατολικής εισόδου
Βαυκερής

307331.028
627341.009
627341.013

300.000,00

64ΟΤ465ΦΘΕ∆ΗΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

3.900.139,2
3

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

ΕΣΠΑ

194.941,74

60ΓΑ4653Ο7Ο22

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

ΕΣΠΑ

7ΥΨ74653ΟΞΡΛ1

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ,
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Ε. Απολλωνίων
645.000.000,0
7341.002
0
30-7336.02
7

307336.006
30-7331.03
0

601.271,02

5.000,00

30.000,00

ΣΑΤΑ 2017

7ΙΛ6465ΦΘΕΕ38

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307326.111

2.530,08

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

457326.005

4.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307323.078

5.100,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

303.413,02
7321.002
∆.Ε. Ελλοµένου
25-7312.030

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

17.883,86

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ

637341.005

115.000,00

180374/20-72010

ΕΣΠΑ

637341.002

20.000,00

180374/20-72010

ΕΣΠΑ

30-7323.077

4.230,07

Επισκευή γηπέδου Νυδριού

30-7336.023

23.500,00

ΣΑΤΑ 2016

Εργασίες διαµόρφωσης δηµ.

30-

∆.Ε. Καρυάς
12.300,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
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Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.

οδού εντός οικ. Εγκλουβής
Έργα αγροτικής οδοποιία ς
∆. Ε. Καρυάς -Σφακιωτών
Στερεωτικές Παρεµβάσεις –
Αποκαταστάσεις κτιρίου
Απόλλωνα Καρυάς
Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ
Αγίου Νικήτα λόγω σεισµού
Γήπεδο Τσουκαλάδων ∆ήµου
Λευκάδας- συνθετικός
χλοοτάπητας
∆ιαµόρφωση χώρου
έµπροσθεν Ι.Ν. Αγίου
∆ηµητρίου πόλης Λευκάδας
∆ιάνοιξης-ασφαλτόστρωση
οδών σχεδίου πόλεως
Λευκάδας
Επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης δηµοτικών
δρόµων Απόλπαινας
Επισκευή δηµοτικής οδού
προς εκκλησία Παναγίας Τ.Κ
Καλαµιτσίου
Κατασκευή νέου
καταθλιπτικού αγωγού στην
πόλη της Λευκάδας από θέση
Πόντε έως το ∆ιοικητήριο
(HDPE 560)
Κατασκευή τουαλετών στο
∆ηµοτικό Σχολείο Νικιάνας

Έργα αγροτικής οδοποιία ς
∆. Ε. Καρυάς -Σφακιωτών
Εργασίες διαµόρφωσης
πλατείας Τ.Κ Πινακοχωρίου
∆Ε Σφακιωτών

7333.025
307323.068
307331.003

41.705,66

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

34.200,48

Τ.Α.Σ.

∆.Ε. Λευκάδας
30-7333.05
50.000,00
3

7ΥΨ74653ΟΞΡΛ1

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

30-7326.10
9

70∆Ο465ΦΘΘΦΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

300.000,00

307336.017
30-7323.07
3

295,27

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

53.600,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

307333.005

3.994,76

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307333.047

12.803,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

257312.039

562.000,00

307321.004

4.980,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Ε. Σφακιωτών
3041.705,66
7323.068
307326.010

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

862,12

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Κ. Καλάµου
1

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων
Καλάµου Καστού ∆ήµου
Λευκάδας
Επισκευή Τσιµεντόστρωση
∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε.
Καλάµου-Καστού

627341.003

53.858,80

307333.004

10.000,00

Β4ΒΒ0-ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ4653Ο7ΙΑ∆

ΕΣΠΑ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Κ. Καστού
1

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων
Καλάµου Καστού ∆ήµου
Λευκάδας
Επισκευή Τσιµεντόστρωση
∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε.
Καλάµου-Καστού

627341.003

53.858,80

307333.004

10.000,00

Β4ΒΒ0-ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ4653Ο7ΙΑ∆

ΕΣΠΑ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆ήµος Μεγανησίου

1

2

Έργα αποκατάστασης τελικής
κάλυψης & επανένταξη στο
φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ
∆. Μεγανησίου στη θέση
ΣΧΙΖΑ
Προβολή της ιστορικής
διαδροµής του Μεγανησίου
Λευκάδας

627341.005

151.623,89

ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ

ΕΣΠΑ

647341.006

42.762,60

ΒΛΩΒ7ΛΕ-5ΡΜ

ΕΣΠΑ
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Νέα Έργα
α/α

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Τίτλος

Προταθείσα
δαπάνη
2017
∆ήµος Λευκάδας

ΚΑ Εξόδων

Α∆Α ένταξης

Πηγή χρηµατοδότησης

Αποκαταστάσεις γηπέδων
Λευκάδας
Αποκαταστάσεις ζηµιών
οµβροδεξαµενών και δικτύων
άρδευσης
Αποκατάσταση
κρηπιδωµάτων Ιχθυοτροφείου
(Αυλαίµων)»
Επισκευή κερκίδων
∆ηµοτικού Σταδίου Λευκάδας

307336.012

30.000,00

257336.045

114.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

707336.003

212.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307336.040

100.000,00

ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ
7∆5Χ7ΛΕ-Ζ0Ψ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Επισκευή-αποκατάσταση
παιδικών χαρών
Επισκευή-συντήρηση
κλειστού Γυµναστηρίου
Λευκάδας Ν. Λευκάδας
Κατασκευή τοιχείου
αποκαταστηµένου Χ.Α.∆.Α.
για πυροπροστασία
Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης εγκατάστασης
ανακύκλωσης απορριµµάτων
και διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου (ΤΥ)
Κατασκευή υποδοµών για την
εξυπηρέτηση του νέου
Νοσοκοµείου

707332.001

50.000,00

307336.039

138,620.00

707326.004

7.000,00

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΙΑ
2017

207323.001

7.100,00

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ

647341.011

1.306.000,0
0

ΣΑΤΑ 2017

ΣΑΤΑ 2017/
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ω55Υ7ΛΕ-90Ο

ΕΣΠΑ

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

∆.Ε. Απολλωνίων

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Αποκαταστάσεις ζηµιών
αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου,
Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου
Αποπεράτωση βάσεων
οικίσκων στο Πόρτο -Κατσίκι
Αθανίου
Ασφαλτόστρωση δηµοτικής
οδού Κοµηλιού ∆.Ε.
Απολλωνίων
Επισκευή και βελτίωση
κοινωφελών δικτύων Αθανίου
Εργασίες επισκευών
∆ηµοτικών κτιρίων Αγ. Νικήτα
,∆ραγάνου Κοµηλιού
Κατασκευή νέου
καταθλιπτικού αγωγού από
θέση Κοντριάδα Τοπικής
Κοινότητας Εξανθείας µέχρι
τη δεξαµενή Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2
X Φ 125)
Μεµονωµένες τοπικές
παρεµβάσεις στα δίκτυα
αποχέτευσης της πόλης και
των οικισµών Αγίου Νικήτα
και Βασιλικής - Πόντης
Συντήρηση-βελτίωση
αγροτικών, δασικών δρόµων
(α. από Κάβαλο
Τσουκαλάδες) β. Από
Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης
Εκκλησιάς γ. από
Κοντάραινα προς Σελί.

307333.060

590.000,00

307321.012

4.000,00

307333.059

23.000,00

7ΙΛ6465ΦΘΕΕ38

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307333.061

100.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307331.033

20.000,00

257312.038

850.000,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

257336.044

158.000,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

707323.002

45.800,00
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ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2016

Τσιµεντοστρώσεις δροµ. και
κοιν. χώρων εντός οικισµών
Τ.Κ. ∆Ε Απολλωνίων

9.

1.

Αποκατ. τσιµ. δροµ. εντός
οικ. Τ. Κ.∆ .Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟ Υ
Αποκαταστάσεις ζηµιών
αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου,
Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου
Αποκατάσταση βλαβών και
έργα βελτίωσης συστηµάτων
ύδρευσης των Τοπικών
Κοινοτήτων Νυδριού,
Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού
∆ιάνοιξη και διαµόρφωση
δηµοτικών οδών σχεδίου
πόλης Νυδρίου - Μ. Αυλακίου
∆ιευθέτηση οµβρίων περιοχής
Γυµνασίου - Περιφερειακού
Νυδριού
Επισκευές ∆ηµοτικών
κτιρίων (πρώην ∆ηµ.
Σχολείων) Νυδριού
Εργασίες Αντιπληµµυρικής
προστασίας ∆. ∆.
Πλατυστόµων
Συντήρηση-βελτίωση
αγροτικών, δασικών δρόµων
(α. από Κάβαλο
Τσουκαλάδες) β. Από
Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης
Εκκλησιάς γ. από
Κοντάραινα προς Σελί.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

307323.009

26.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Ε. Ελλοµένου
3016.000,00
7333.002

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307333.060

590.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

257312.041

584.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307323.082

100.000,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

307326.116

7.500,00

ΣΑΤΑ 2017

307331.034

41.436,31

Τ.Α.Σ.

307326.003

12.972,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

70-7323.002

45.800,00

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2016

∆.Ε. Λευκάδας
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Ανάπλαση- ∆ιαµόρφωση
πλατείας νέων εργατικών
πολυκατοικιών
Αποκαταστάσεις ζηµιών
Αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων
Αποκαταστάσεις ζηµιών
αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου,
Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου
Αποκαταστάσεις οδών ∆.Κ
Κατούνας ∆ήµου Λευκάδας
Αποκατάσταση βλαβών και
έργα βελτίωσης συστηµάτων
ύδρευσης των Τοπικών
Κοινοτήτων Νυδριού,
Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού
Αποκατάσταση
πλακοστρώσεων περιοχής
πυροπληκτων πόλης
Λευκάδας
Αποκατάσταση των
αντλιοστασίων στη θέση
Μαγκανά Νικιάνας και στη
θέση Καρφάκη Λευκάδας
Αποκατάσταση-ενίσχυση 4ου
δηµοτικού σχολείου Λευκάδας

Ασφαλτόστρωση
δηµοτικών οδών
Λευκάδας
Βελτ . γηπεδ. µπάσκετ
ΝΙΚΙΑΝΑΣ

πόλης

307336.021

20.000,00

307333.058

50.000,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307333.060

590.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307333.072

12.020,00

257312.041

584.000,00

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

647323.009

106.786,82

7ΤΠ9465ΧΘ7ΕΗΟ
7Ω93465Χ97ΜΙΡ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

257336.043

80.000,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307331.027

190.000,00

64ΟΤ465ΦΘΕ∆ΗΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

307323.086

31.400,00

307336.002

2.000,00
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ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΣΑΤΑ 2017

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.

1.

2.

3.

Επέκταση δικτύου φωτισµού
παραλίας Λυγιάς
Επισκευή µε οδοστρωσία
δηµ. οδού πόλης Λευκάδας
Έργα ανάπλασης πλατείας
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Εργασίες αποπεράτωσης
πάρκου εισόδου
Τσουκαλάδων στο χώρο της
∆εξαµενής
Εργασίες Επισκευής χώρου
κρήνης Απόλπαινας και
ηλεκτροφωτισµός
Εργασίες επισκευών
∆ηµοτικών κτιρίων Αγ. Νικήτα
,∆ραγάνου Κοµηλιού
Κατασκευή αντλιοστασίου
στην Ανατολική Παραλία
καθώς και καταθλιπτικού
αγωγού από το αντλιοστάσιο
έως την Μονάδα
Επεξεργασίας Λυµάτων
Κατασκευή κόµβων πόλης
Λευκάδας
Κατασκευή νησίδας παραλίας
πόλης Λευκάδας (µεταξύ
παιδικής χαράς και ΙΟΝΙΟΝ
STAR)
Κατασκευή οδών σχεδίου
πόλης
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρο
ς
Μεµονωµένες τοπικές
παρεµβάσεις στα δίκτυα
αποχέτευσης της πόλης και
των οικισµών Αγίου Νικήτα
και Βασιλικής – Πόντης
Ολοκλήρωση τουαλετών
σχολείου Νικιάνας
Παρεµβάσεις στο Κοιµητήριο
πόλης Λευκάδας
Πρόληψη και αντιµετώπιση
ζηµιών και καταστροφών από
θεοµηνίες στην πόλη της
Λευκάδας
Συντήρηση-βελτίωση
αγροτικών, δασικών δρόµων
(α. από Κάβαλο
Τσουκαλάδες) β. Από
Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης
Εκκλησιάς γ. από
Κοντάραινα προς Σελί.
Τσιµεντόστρωση δρόµου στη
θέση Παλιόρογκα Νικιάνας
Τ.Κ Αλεξάνδρου
Τσιµεντόστρωση δρόµου στην
πόλη της Λευκάδα
(Ροντογιαννέικα Νέα Πλατεία)
Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε.
Λευκάδας
Επισκευές –
τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών
δρόµων
Επισκευή τοιχίου
αντιστήριξης στον Άγιο
∆ονάτο Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής
∆ηµοτικού κτηρίου Τ.Κ.
Πηγαδισάνων (πρώην
∆ηµοτικό Σχολείο)

207325.006
307333.079
307326.004

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ/
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ

20.000,00
7.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

130.000,00

ΣΑΤΑ 2017

307336.032

12.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307336.041

6.400,00

307331.033

20.000,00

257312.042

400.000,00

307323.083

124.018,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

307323.080

24.800,00

ΣΑΤΑ 2017

30-7323.05
8

150.800,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

257336.044

158.000,00

307321.010
457336.006
647323.010

70-7323.002

307323.088
307323.087

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7.000,00

ΣΑΤΑ 2017

13.400,00

ΣΑΤΑ 2017

200.000,00

45.800,00

7.000,00

5.800,00

3012.000,00
7323.085
∆.Ε. Καρυάς
307333.003

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΨΕΦ6465ΧΘ7ΕΣΤ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2016

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

7.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30-7336.003

12.300,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307321.011

12.000,00

ΣΑΤΑ 2017
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∆.Ε. Σφακιωτών
Αναπλάσεις Κοινοχρήστων
Χώρων ΛαζαράτωνΕξάνθειας ∆Ε Σφακιώτων
Αποκαταστάσεις ζηµιών
Αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων
Αποπεράτωση εργασιών
Γηπέδου Σφακιωτών
∆ιευθέτηση οµβρίων περιοχής
Λαζαράτων-Σπανοχωρίου
Επισκευή δρόµου από
Λαζαράτα-Πινακοχώρι (θέση
Γκιόκα)
Κατασκευή νέου
καταθληπτικού αγωγού
ύδρευσης στην περιοχή Αγ.
Άννα Τ.Κ. ∆ρυµώνα
Κατασκευή νέου
καταθλιπτικού αγωγού από
θέση Κοντριάδα Τοπικής
Κοινότητας Εξανθείας µέχρι
τη δεξαµενή Τοπικής
Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2
X Φ 125)
Τσιµεντοστρώσεις ∆Ε
Σφακιωτών

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

30-7333.082

24.800,00

307333.058

50.000,00

30-7336.038

12.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

307326.113

20.000,00

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

307333.071

25.000,00

ΣΑΤΑ 2017

257312.037

257.000,00

Ω3∆Υ4583ΟΞΑΓΟ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

257312.038

850.000,00

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ

3012.500,00
7323.084
∆.Κ. Καλάµου

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1

Επισκευές
αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Καλάµου - Καστού

307336.035

32.000,00

ΣΑΤΑ 2017

2

Ολοκλήρωση τοιχίου
Καλάµου -Επισκοπής

30-7323.079

12.200,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

δρόµου

∆.Κ. Καστού
1

2

Ανακατασκευή
αργολιθοδοµής και
αποκατάσταση παραλιακού
δρόµου λιµανιού ∆.Ε Καστού
Επισκευές
αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Καλάµου - Καστού

307333.057

6.000,00

307336.035

32.000,00
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ΤΙΛ6465ΦΘΕΕ38

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ 2017

Συνεχιζόµενες Μελέτες
α/α

.

.
.

Προταθείσα
Κ.Α.
δαπάνη
2017
∆ήµος Λευκάδας

Τίτλος

Μελέτη για προετ. πιλ. σχεδίου
αστικής και κοιν. αναζ/σης σε χωρ.
ενότ. του ∆. Λευκάδας µε αξιοπ. του
1
εργαλείου της Ολοκληρ. Χωρ.
Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιον. Νήσων
2014-2020
στατικών
επεµβάσεων
2 Μελέτη
σχολείων Λευκάδας
3 Τροποποιηµένη µελέτη οφέλους
αποπεράτωσης Θεάτρου Λευκάδας

30-7413.057

37.200,00

30-7413.045

4. 308,94

30-7413.037

1.471,00

Α∆Α

Πηγή
Χρηµατοδότησης

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-∆ΗΙ

ΥΠΟΜΕ∆Ι
ΣΑΤΑ
ΠΟΕ

∆.Ε. Απολλωνίων

.

Μελέτη κτηµατολογικών εκτάσεων Τ.
Κ. Κοντάραινας
2 Μελέτη σχεδίου πόλεως Βασιλικής
(Ολοκλήρωση)

.

3 Σύνταξη µελέτης
Απολλωνίων

1.

4
.

ΣΧΟΟΑΠ

∆.Ε.

Σύνταξη
τευχών
δηµοπράτησης
έργου
αποκατάστασης
πύργου
Μαραντοχωρίου

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ /
ΘΗΣΕΑΣ

30-7413.060

6.000,00

30-7413.029

2.000,00

30-7413.001

38.398,81

30-7413.017

4.000,00

ΣΑΤΑ
ΠΟΕ

20.000,00

ΣΑΤΑ
2017

∆.Ε. Ελλοµένου
1.

Ολοκλήρωση
µελέτης
πράξης
εφαρµογής Μ.Π Νυδριού Μεγάλου
Αυλακίου

30-7413.062
∆.Ε. Λευκάδας

.
.

.

.
5.

.

1 Μελέτη διορθ. παρεµβ. των πραξ.
εφαρµ. ∆ήµου Λευκάδας
2 Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου
παραλίας πόλης Λευκάδας
Μελέτη εφαρµογής Ρ/Σ οικισµών
3 Επισκόπου -Νικιάνας - Σωτήρως των
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων Κατούνας &
Αλεξάνδρου του ∆ήµου Λευκάδας
4 Μελέτη Κατασκευή και περιβ. αδειοδ.
κυµατοθραύστη ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ
Μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου
στην Ανατολική παραλία καθώς και
καταθλιπτικού αγωγού µε όδευση
προς την Μ.Ε.Λ.
Μελέτη τροποποίηση εγκεκριµένου
6
Ρ-Σ
οικισµών
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρος

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ
2017

30-7413.028

10.000,00

30-7413.041

20,000,00

30-7413.043

22.508,02

30-7413.006

2.000,00

25-7413.008

17.000,00

30-7413.034

5.980,00

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ

30-7413.051

4.000,00

ΣΑΤΑ
ΠΟΕ

30-7413.050

7.000,00

ΣΑΤΑ
ΠΟΕ

Ι∆ΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ
ΠΟΕ
Ω3∆Υ4653ΟΞ-ΑΓΟ

ΥΠΟΜΕ∆Ι

∆.Ε. Σφακιωτών

1.

.

Μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έργου αποκατάστασης
ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε
χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών
– κατασκευών - κατεδαφίσεων
Τοπογραφική
µελέτη
έργου
αποκατάστασης
ανενεργού
2
λατοµείου κατεδαφίσεων Καβάλου µε
χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών
– κατασκευών -κατεδαφίσεων

∆.Κ. Καλάµου
1.

Μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων υποθαλάσσιου αγωγού
ύδρευσης Καλάµου

25-7413.009
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4.940,00

Ω3∆Υ4653ΟΞ-ΑΓΟ

ΥΠΟΜΕ∆Ι

Νέες Μελέτες
α/α

Τίτλος

Κ.Α.

Προταθείσα
δαπάνη
2017

Α∆Α

Πηγή Χρηµατοδότησης

∆.Ε. Ελλοµένου
1.

Σύνταξη Μελέτης διευθέτησης
υδατορεµάτων Περιγιαλίου
Υδρολογική
Μελέτη
για
Ανόρυξη
Ερευνητικής
Γεώτρησης Κατωχωρίου
Γεωλογική µελέτη σχεδίου
Περιγιαλίου

2.
3.

30-7413.063

11.000,00

25-7413.002

3.000,00

30-7413.042

11.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΝΤΑΠΟ-∆ΟΤΙΚΑ
ΣΑΤΑ 2017

∆.Ε. Λευκάδας
1.

2.

Μελέτη
αναβάθµισης
συστήµατος
οδοφωτισµού
∆ήµου Λευκάδας
Μελέτη αποκατάστασης οδού
Ασπρογερακάτα
–Πευκούλια
(Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας

20-7413.001

25.000,00

ΣΑΤΑ 2017

30-7412.001

50.000,00

ΣΑΤΑ 2017

∆.Ε. Καρυάς
1.

Μελέτη στατικής ενίσχυσης
κτιρίου στέγασης Αστυνοµικού
Τµήµατος Τ.Κ. Καρυάς

30-7413.061

4.000,00

7ΙΛ6465ΦΘΕΕ38

ΥΠ.ΕΣ.

∆.Ε. Σφακιωτών
1.

Μελέτη αποκατάστασης οδού
Ασπρογερακάτα
–Πευκούλια
(Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας

30-7412.001

50.000,00

ΣΑΤΑ 2017

∆.Ε. Απολλωνίων
1.

Σύνταξη
οικονοµοτεχνικής
µελέτης
διαχείρισης
του
Αγκυροβολιόυ Βασιλική

30-7413.064

5.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η
Την 3 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2017, όπως
εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 8/2017 και θα διαβιβασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δώδεκα (12) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Βικέντιος Νικόλαος, λόγω µη ένταξης στον προϋπολογισµό της επισκευής του ∆ηµ.
κτιρίου Αγίου Πέτρου.
Παρόν, ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα και Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
1)
Εγκρίνει την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση και τις εξής συµπληρώσεις και τροποποιήσεις:
«Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων 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 3.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

18

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία και ενίσχυση του παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6053.001 µε τίτλο «.Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά δικηγόρων υπέρ ΕΦΚΑ», µε
το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
∆ιαγράφεται το κεφάλαιο Θ : «Μεταβολές Κ.Α.Ε. λόγω ανακλήσεων χρηµατοδοτήσεων», για τους
παρακάτω λόγους :
1.να επιβεβαιωθούν και να διερευνηθούν οι λόγοι ανάκλησης των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα και µε το
υπηρεσιακό σηµείωµα υπ΄ πρωτ. Εσ. 1367/02-08-2017 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία µε
την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή, που αφορά το έργο «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου»
2. οι λογιστικές εγγραφές στο εν λόγω κεφάλαιο έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα, µε αποτέλεσµα να µην
προκύπτει το ορθό αποθεµατικό των 465,20 € και οι οποίες πρόκειται να τακτοποιηθούν σε επόµενη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού.»
η

Μετά τα ανωτέρω η 3
αναλυτικά ως εξής:

αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2017 διαµορφώνεται

Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων 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 3.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 20.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ε.Ο.Π.Υ.Υ» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ
Ε.Φ.Κ.Α.» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε εκτίµηση του Γραφείου Μισθοδοσίας δεν
θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.073 µε τίτλο «∆ιάνοιξη-ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας»
κατά το ποσό των 31.400,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση και η
σύµβαση καταρτίστηκε µε ποσό µειωµένο του αρχικού προϋπολογισµού του έργου.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.075 µε τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφάλτου ∆ηµοτικών δρόµων ∆.Ε.
Απολλωνίων-Ελλοµένου» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, λόγω µη ετοιµότητας της µελέτης και
συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε
εκτίµηση του Γραφείου Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό λόγω συνταξιοδότησης ενός υπαλλήλου.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 1.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6021.002 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές,
λόγω µετατάξεων υπαλλήλων σε άλλους κλάδους και σε άλλες Υπηρεσίες και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- 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 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας προσλήφθηκαν λιγότεροι ναυαγοσώστες από τον προκαθορισµένο αριθµό, λόγω
µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση που εξέδωσε ο ∆ήµος Λευκάδας και εποµένως δεν θα
απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τον νέο ασφαλιστικό νόµο µειώθηκαν οι συντελεστές των εργοδοτικών
εισφορών και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6052.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές,
λόγω µετατάξεων υπαλλήλων σε άλλους κλάδους και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. Υπ. Μερ. Απασχόλησης-Εκτάκτων»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας προσλήφθηκαν λιγότεροι
ναυαγοσώστες από τον προκαθορισµένο αριθµό, λόγω µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρόσκληση
που εξέδωσε ο ∆ήµος Λευκάδας και εποµένως δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί
στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7413.004 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών χαρών» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω µη ωρίµανσης των διαδικασιών και συνεπώς δεν προβλέπεται να
υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία και ενίσχυση των παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:
- Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6053.001 µε τίτλο «.Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά δικηγόρων υπέρ ΕΦΚΑ»,
µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών
που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και
σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.

-

-

-

-

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», µε το ποσό των
10.400,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αµοιβές νοµικών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
εκτιµηθούν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού επειδή δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό το
πότε θα τελεσιδικήσουν οι δικαστικές αποφάσεις, ώστε να τιµολογήσουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6051.005 µε τίτλο «Ταµείο Αρωγής», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου
να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου
ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που
εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας έχει επέλθει υπηρεσιακή µεταβολή, λόγω µετάταξης υπαλλήλου στην Υπηρεσία
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης», µε το ποσό
των 500,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και
σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΑΧ ΙΚΑ», µε το ποσό των 2.500,00
ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει επέλθει υπηρεσιακή µεταβολή, λόγω µετάταξης
υπαλλήλου στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 25.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το
Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές, λόγω µετάταξης υπαλλήλων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας έχουν επέλθει υπηρεσιακές µεταβολές, λόγω µετάταξης
υπαλλήλων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-6699.027 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για το Κηποθέατρο πόλης
Λευκάδας», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
αποκατάστασης και εξωραϊσµού του χώρου ώστε να γίνει λειτουργικός.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.086 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας», µε
το ποσό των 31.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις ασφαλτοστρώσεων για
την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.087 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στην πόλη της Λευκάδας
(Ροντογιαννέϊκα-Νέα πλατεία)», µε το ποσό των 5.800,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
παρεµβάσεις ασφαλτοστρώσεων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.088 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου στη θέση Παλιόρογκα Νικιάνας
Τ.Κ. Αλεξάνδρου», µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
τσιµεντοστρώσεων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.041 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής χώρου κρήνης Απόλπαινας και
ηλεκτροφωτισµός», µε το ποσό των 6.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις
για τον εξωραϊσµό της περιοχής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.042 µε τίτλο «Επισκευή λιθόκτιστης βρύσης στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου»,
µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις αποκατάστασης και
εξωραϊσµού λιθόκτιστης βρύσης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.034 µε τίτλο «Κατεδάφιση αυθαίρετου µπαλκονιού και βεράντας στην
ιδιοκτησία Παναγιώτας Γιαννιώτη στη ∆.Κ. Καλάµου», µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να
γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 21.000,00 ευρώ, λόγω επικείµενης
µετάταξης υπαλλήλου καθώς και µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας
κατόπιν δικαστικής απόφασης και δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη της πίστωσης κατά την αρχική σύνταξη
του προϋπολογισµού.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
500,00 ευρώ, λόγω επικείµενης µετάταξης υπαλλήλου καθώς και µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος
προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων
υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.», µε το ποσό των 500,00 ευρώ, λόγω επικείµενης µετάταξης υπαλλήλου καθώς και
µισθοδοσία υπαλλήλου ο οποίος προσλήφθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας κατόπιν δικαστικής απόφασης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των 500,00
ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν από την
εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές
εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ταµείου Αρωγής», µε το ποσό των
200,00 ευρώ, προκειµένου να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις εργοδοτικών εισφορών που προέκυψαν
από την εφαρµογή του νέου ασφαλιστικού νόµου (Ν.4387/2016) από 01-01-2017 και σύµφωνα µε τις
ερµηνευτικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν µεταγενέστερα.
Γ. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών αποβλήτων»
κατά το ποσό των 52.700,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συµβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό διότι δεν έχει υπογραφεί ακόµη η σύµβαση προµήθειας του εξοπλισµού
δεµατοποίησης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.005 «Εργοδοτική εισφορά ΕΟΠΥΥ» κατά το ποσό των 9.794,36 ευρώ, επειδή
σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-012017.
Το ανωτέρω ποσό των 62.494,36 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές», µε το ποσό των 4.782,40 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας χρειάζονται να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις για υπερωριακή απασχόληση
λόγω αυξηµένων αναγκών καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης της τουριστικής
περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ-ΟΠΑ∆», µε το ποσό των
511,96 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του Κ.Α.Ε. λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού
των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-01-2017 καθώς και εργοδοτικών κρατήσεων λόγω αύξησης της
υπερωριακής απασχόλησης.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6022 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές», µε το ποσό των 1.544,28 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε την
Υπηρεσία Καθαριότητας χρειάζονται να εγγραφούν επιπλέον πιστώσεις για υπερωριακή απασχόληση
λόγω αυξηµένων αναγκών καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης της τουριστικής
περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 455,72 ευρώ,
λόγω αύξησης της υπερωριακής απασχόλησης καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, ενόψει κορύφωσης
της τουριστικής περιόδου.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των
3.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταλλικών τµηµάτων
απορριµµατοφόρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6279.003 µε τίτλο «Απολυµάνσεις-απεντοµώσεις κάδων απορριµµάτων και
των πέριξ αυτών χώρων», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να απολυµανθούν οι κάδοι
εναπόθεσης οικιακών απορριµµάτων και οι χώροι πέριξ αυτών για λόγους δηµόσιας υγείας.
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-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των 25.000,00
ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µεταφορικών µέσων
ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µηχανηµάτων ώστε να
καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καλάµου», µε το ποσό
των 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού και
αντικατάστασης φθαρµένων λαµπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.017 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καστού», µε το
ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού και
αντικατάστασης φθαρµένων λαµπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.014 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για τη συνεργιστική
διαχείριση απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας», µε το ποσό των 6.200,00 ευρώ,
προκειµένου να προχωρήσει η υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης για την διαχείριση των
απορριµµάτων µεταξύ του ∆ήµου Λευκάδας και του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας.
∆. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο
Μισθοδοσίας έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία Ύδρευσης ένας υπάλληλος λόγω συνταξιοδότησης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6051.002 «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
επειδή σύµφωνα µε το Γραφείο Μισθοδοσίας δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισµού των κρατήσεων που επήλθε µετά την 01-012017.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.009 «Προµήθεια συσκευών καταγραφής λογαριασµών ύδρευσης» κατά το
ποσό των 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είναι έτοιµη η µελέτη και συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 28.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.001 «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ποσό των 9.800,00
ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα αντλιοστάσια του ∆ήµου και να
αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από τις διακοπές στην οµαλή τροφοδοσία του πόσιµου νερού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.009 «Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης αντλητικών συγκροτηµάτων
γεωτρήσεων» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και
αντικατάστασης φθαρµένων αντλητικών συγκροτηµάτων στις γεωτρήσεις του ∆ήµου ώστε να
εξασφαλίζεται η οµαλή τροφοδοσία του νερού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων ύδρευσηςαποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 2.400,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν αναγκαίες
προµήθειες σε ηλεκτρολογικά υλικά για την αποκατάσταση φθορών στα αντλιοστάσια ώστε να
εξασφαλίζεται η οµαλή τροφοδοσία του νερού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.002 «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ποσό των
9.800,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες βλάβες στα αντλιοστάσια του ∆ήµου και να
αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες από τις διακοπές στην οµαλή τροφοδοσία του πόσιµου νερού.

Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7135.013 µε τίτλο «Προµήθεια ραντάρ ιχθυοτροφείου» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, λόγω µη ετοιµότητας της µελέτης και συνεπώς δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί µέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7332.001 «Αποξήλωση παιδικών χαρών» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
προκειµένου να αφαιρεθούν όργανα παιδικών χαρών σε 17 σηµεία του ∆ήµου µας, οι οποίες δεν πληρούν
τους κανονισµούς ασφαλείας.
ΣΤ. Εγγραφή χρηµατοδότησης από ΥΠ.ΕΣ. για θεοµηνίες

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.017 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. για θεοµηνίες», µε το
ποσό των 200.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 16999/18-07-2017 (Α∆Α:ΨΕΦ6465ΧΘ7-ΕΣΤ)
απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας Ν. Λευκάδας για πρόληψη και
αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7323.010 µε τίτλο «Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών από θεοµηνίες στην πόλη της Λευκάδας», µε το ποσό των 200.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 16999/18-07-2017 (Α∆Α:ΨΕΦ6465ΧΘ7-ΕΣΤ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών περί
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χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας Ν. Λευκάδας για πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).
Ζ. ΘΗΣΕΑΣ
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 1314.002 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΟΑΠ στα δηµ. διαµ. Ευγήρου, Αθανίου,
Βασιλικής, Κοντάραινας, Μαραντοχωρίου (υποέργο σύνταξη µελέτης σχεδίου χωρ. & οικ. ανάπτυξης
ανοιχτής πόλης δήµου Απολλωνίων)», µε ποσό 206,11 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 88628/0607-2017 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί αναγγελίας πίστωσης προς τον ∆ήµο
Λευκάδας.
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7413.001 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΑΠ ∆.Ε. Απολλωνίων», µε ποσό
206,11 ευρώ, σύµφωνα µε την ανωτέρω αναγγελία πίστωσης.

Η. Εγγραφή χρηµατοδότησης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α. Εσόδων 1312 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν.
2880/2001)», µε το ποσό των 900,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 99433/27-07-2017
αναγγελία πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο ∆ήµος Λευκάδας χρηµατοδοτήθηκε µε
το ποσό των 48.500,00 ευρώ, έναντι του ποσού των 47.600,00 ευρώ που είχε εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016)
ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017».
Ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6261.002 µε τίτλο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων», µε το ποσό
των 900,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 99433/27-07-2017 αναγγελία πίστωσης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο ∆ήµος Λευκάδας χρηµατοδοτήθηκε µε το ποσό των 48.500,00 ευρώ,
έναντι του ποσού των 47.600,00 ευρώ που είχε εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό σύµφωνα µε τις
οδηγίες της υπ’ αριθµ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2017».

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.»

2) Εγκρίνει την 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου 2017, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 300/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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