ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 432
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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
Γκογκάκης Γρηγόριος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Τριλίβας Χρήστος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
1.
1. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
2.
3.
3. Γαζής Πάνος
4.
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5.
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6.
6. Σκληρός Φίλιππος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
7.
8.
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10.
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11.
συζήτηση
του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
12.
12.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
13.
13.
ου
14.
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15.
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16.
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17.
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18.
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19.
19.
ου
20.
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22.
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23.
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24.
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25.
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26.
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27.
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 8ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2016
και 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2016.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την αρ. 324/2016 απόφαση της Ο.Ε.
µε την οποία αποφασίστηκε η 8η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2016 και έχει
ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από
άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον
161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή
καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή
άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω
προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' ειδικών
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι
αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται
τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις
πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω
προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον
«Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους
και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των δια
µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η
µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του
προϋπολογισµού».
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για
έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που αφορούν αναµορφώσεις των
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά
παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν
ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε
αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
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. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
∆ήµων οικ. έτους 2016», µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2015, οφείλει ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική
αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική
αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και 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
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-τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 314/2015 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε σε ότι αφορά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2016 µε την υπ’
αριθµ. πρωτ. 169627/17316/28-12-2015 (Α∆Α:776ΘΟΡ1Φ-ΓΞ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την κατεπείγουσα 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, προκειµένου να γίνουν επείγουσες και
αναγκαίες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών που προκάλεσε ο σεισµός στις 17-11-2015,
η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 3/2016 (Α∆Α:62ΜΝΩΛΙ-8ΡΟ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την
αριθµ. πρωτ. 9530/951/03-02-2016 (Α∆Α:ΩΟΠΦΟΡ1Φ-81Τ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 57/2016 (Α∆Α:
ΨΕΞΒΩΛΙ-Ν84) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 39209/3860/31-03-2016
(Α∆Α:ΨΕΗ6ΟΡ1Φ-23Ω) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 159/2016 (Α∆Α:
7668ΩΛΙ-5Κ1) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 66069/6798/25-05-2016
(Α∆Α:78Π9ΟΡ1Φ-57Α) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 4 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 233/2016 (Α∆Α:
Ω6ΜΡΩΛΙ-Ψ9Γ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 91211/9418/14-07-2016
(Α∆Α:Ψ75ΨΟΡ1Φ-∆ΝΧ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 280/2016 (Α∆Α:
6Ρ2ΡΩΛΙ-7Θ∆) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 109310/10-08-2016
(Α∆Α:ΩΕ0ΖΟΡ1Φ-ΘΗΙ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 6 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 314/2016 (Α∆Α:
6Σ7ΥΩΛΙ-Α58) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 134450/13-09-2016 (Α∆Α:6Υ98ΟΡ1ΦΙ23) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
- την 7 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 357/2016 (Α∆Α:
78Ψ6ΩΛΙ-Σ7Θ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 175794/21-10-2016
(Α∆Α:Ω∆ΞΑΟΡ1Φ-ΗΑΕ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
- την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου.
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
η
την 8 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111).
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων κοινωνικής ασφάλισης» µε το
ποσό των 10.000,00 €, επειδή σύµφωνα µε τα έγγραφα από το Τ.Π & ∆ανείων διενεργούνται λιγότερες
κρατήσεις από εκείνες που είχαν προβλεφθεί και είχαν εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 23.929,76 €, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.022 µε τίτλο «Προµήθεια αµµοχάλικου για τη ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 11.900,00 ευρώ, επειδή επανεκτιµήθηκαν οι ανάγκες και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρη η αρχικώς
εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.012 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.013 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
4.600,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.015 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το ποσό των
5.200,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 31.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το
ανωτέρω ποσό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 10.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων φωτοτυπικών ∆.Ε. Καρυάς Σφακιωτών»,
µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες προµήθειας αναλωσίµων για τη
λειτουργία των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.002 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.», µε το ποσό των 3.500,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 µε τίτλο «∆απάνες διακόσµησης ∆.Ε. Λευκάδας», µε το ποσό των 4.000,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες διακόσµησης και στολισµού ενόψει των επερχόµενων εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό των 2.713,84
ευρώ προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη αυξηµένων αναγκών, λόγω
συνεχούς υποχρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6721 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσµων», µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, διότι
δεν είχε εκτιµηθεί ορθά το ακριβές ποσό που απαιτούνταν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7131.002 µε τίτλο «Προµήθεια κλιµατιστικού µηχανήµατος ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε το ποσό των 2.480,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια κλιµατιστικού µηχανήµατος
για τις ανάγκες του δηµοτικού καταστήµατος στη ∆.Ε. Απολλωνίων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε», µε το ποσό των 800,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των οχηµάτων ώστε να καθίστανται
ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µηχανηµάτων ώστε να
καθίστανται ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός», µε το ποσό των 2.700,00 ευρώ,
προκειµένου να γίνει προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εποπτεία και φύλαξη του εργοταξίου του
∆ήµου καθώς και εξοπλισµός ηλεκτροσυγκόλλησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ∆.Ε. Λευκάδας».
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 3.300,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης οδού για την
ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.066 µε τίτλο «Καθαρισµός δρόµων στην Τ.Κ. Ευγήρου» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισµού δρόµων για την ασφαλή διέλευση
πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.033 µε τίτλο «Καθαρισµός και συντήρηση υδραυλάκων ∆.Ε. Λευκάδας»,
µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες καθαρισµών και συντήρησης
υδραυλάκων, ώστε να αντιµετωπισθούν ακραία καιρικά φαινόµενα ενόψει της χειµερινής περιόδου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.022 µε τίτλο «Μελέτη πραξ. εφαρµ. Πολ. Μελ.Νυδρίου-Μεγ.Αυλακίου (Β & Γ).»,
µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν λογαριασµοί της µελέτης που κατατέθηκαν στο
∆ήµο.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», µε το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το ύψος της οποίας δεν είχε
εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 200,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-7131.001 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικού µηχανήµατος», µε το ποσό των
150,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια ενός ηλεκτρικού µηχανήµατος για τις λειτουργικές ανάγκες
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 18.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6231.002 µε τίτλο «Μίσθωµα παραχώρησης χρήσης & εκµετάλλευσης ζώνης
τουριστικού λιµένα Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.339,29 ευρώ, προκειµένου να καταβληθεί στο Ελληνικό
∆ηµόσιο η δόση του µισθώµατος για την παραχώρηση της χρήσης και & εκµετάλλευσης ζώνης του
τουριστικού λιµένα (Μαρίνα Λευκάδας) και το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.

Γ. Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού
Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λπ.)» κατά το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6644 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» κατά το
ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆. Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης
Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες χλωρίωσης δεξαµενών και συντήρησης χλωριωτών
∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστούν οι εν λόγω
εργασίες µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης
αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 9.800,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν επείγουσες ανάγκες
λόγων έκτακτων βλαβών, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη
του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης ∆.Ε.
Λευκάδας» µε το ποσό των 5.200,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν επείγουσες ανάγκες λόγων συνεχών
βλαβών στα δίκτυα, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ:
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.040 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
Ανατολικού άξονα» κατά το ποσό των 52.400,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.041 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
∆υτικού άξονα» κατά το ποσό των 12.300,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.047 µε τίτλο «Επισκευή δηµοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Τ.Κ
Καλαµιτσίου» κατά το ποσό των 4.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.027 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων
Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού στις 17/11/2015» κατά το ποσό των 25.400,00 ευρώ, επειδή
κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.058 µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 16.000,00 ευρώ, επειδή η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου δεν θα
προλάβει να συµβασιοποιήσει την εν λόγω µελέτη µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το ανωτέρω ποσό των 110.600,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.033 µε τίτλο «Εργασίες επισκευών δηµοτικών κτιρίων Αγίου Νικήτα,
∆ραγάνου, Κοµηλιού» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες
αποκατάστασης φθορών σε κτίρια του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.062 µε τίτλο «Εργασίες πλακόστρωσης τµήµατος ∆ηµοτικής οδού
Βασιλικής» κατά το ποσό των 18.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες πλακόστρωσης οδού
για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.063 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες βελτίωσης οδών ∆.Ε.
Σφακιωτών-Καρυάς» κατά το ποσό των 23.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν χωµατουργικές
εργασίες για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.064 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δηµοτικών δρόµων στην Τ.Κ.
Τσουκαλάδων ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθεί η
βατότητα των δρόµων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά
το ποσό των 8.600,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης οδού για την ασφαλή
διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7411.001 µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελέτης αποπεράτωσης ∆ηµοτικού
Θεάτρου Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη και να τύχει
χρηµατοδότησης το έργο.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.030 µε τίτλο «Καθαρισµός χειµάρρων ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίοι καθαρισµοί για την αποφυγή πληµµυρών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», µε το
ποσό των 16.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το ύψος της οποίας δεν είχε
εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού.

ΣΤ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση λόγω σεισµού
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.007 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευής των δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015»,
µε το ποσό των 438.746,25 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016
(Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6739.001 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος αντικατάστασης οικοσκευής
των δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015», µε το ποσό των 438.746,25 ευρώ,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016 (Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
Ζ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση «ΘΗΣΕΑΣ»
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1314.001 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12
ο
ν. 3274/2004)», µε το ποσό των 26.587,81 ευρώ. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 184 Α/30-12-2015) παρατάθηκε η διάρκεια του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
µέχρι 31-12-2016. Με την αριθµ. 189/2016 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της
µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως ∆ήµου
Απολλωνίων» η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε την αριθµ. πρωτ. 6425/27-07-2007
απόφαση Γ.Γ.Π.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.001 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π ∆. Απολλωνίων», µε το
ποσό των 26.587,81 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη µελέτη, η οποία είχε σταµατήσει λόγω
έλλειψης χρηµατοδότησης.
Η. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
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-

-

Aυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1411.002 µε τίτλο «∆ωρεές Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε το ποσό των 2.030,00
ευρώ. Συγκεκριµένα µε την αριθµ. 308/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε αποδοχή δωρεών (από
01-01-2016 έως 14-09-2016) συνολικού ποσού 2.820,00 ευρώ, ενώ στον ανωτέρω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού
η
(µετά και την 2 αναµόρφωση) είχε εγγραφεί πίστωση 790,00 ευρώ. Εποµένως η προκύπτουσα αύξηση των
εσόδων των 2.030,00 ευρώ εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 1411.002.
Το ανωτέρω ποσό των 2.030,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) προς ενίσχυση του
παρακάτω Κ.Α Εξόδων:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε το ποσό των
2.030,00 ευρώ, από διάφορές δωρεές πολιτών, για την κάλυψη βασικών αναγκών τροφοδοσίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου.

Θ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για τις Σχολικές Επιτροπές
- Aυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)», µε το ποσό των 5.435,60 ευρώ. Συγκεκριµένα
αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016, το συνολικό ποσό των 260.960,00 ευρώ (4
δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό προϋπολογισµό είχε εγγραφεί το ποσό των 255.524,40 ευρώ σύµφωνα
µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. . 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.
- Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό των 5.435,60 ευρώ.
Συγκεκριµένα αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016, το συνολικό ποσό των
260.960,00 ευρώ (4 δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό προϋπολογισµό είχε εγγραφεί το ποσό των
255.524,40 ευρώ σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, το
αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαµορφώνεται στο ποσό των 5.095,82 ευρώ.»
Στη συνέχεια ο εισηγητής διάβασε την κατωτέρω συµπληρωµατική εισήγηση.
Α.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.026 µε τίτλο «Κατασκευή υποδοµών για την εξυπηρέτηση του νέου
Νοσοκοµείου», µε το ποσό των 1.306.00,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1784/14-11-2016 (Α∆Α:
Ω55Υ7ΛΕ-90Ο) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Μελέτη, κατασκευή
Οικοδοµικών-Η/Μ εργασιών και προµήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας», µε κωδικό ΟΠΣ 5001406, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7341.011 µε τίτλο «Κατασκευή υποδοµών για την εξυπηρέτηση του νέου
Νοσοκοµείου», µε το ποσό των 1.306.00,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1784/14-11-2016 (Α∆Α:
Ω55Υ7ΛΕ-90Ο) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Μελέτη, κατασκευή
Οικοδοµικών-Η/Μ εργασιών και προµήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας», µε κωδικό ΟΠΣ 5001406, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
Β.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1322.012 µε τίτλο «Έσοδα από Τ.Α.Σ.», µε το ποσό των 41.436,31 €, σχετικά µε τη
ης
χορήγηση της 2 δόσης δανείου, µέσω Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 4211300350/01-04-2008 σύµβαση δανείου µεταξύ του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος για επισκευή σχολικών κτιρίων τα οποία είχαν υποστεί ζηµιές από το σεισµό του 2003 και που εκ
παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
Το ανωτέρω ποσό των 41.436,31 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.034 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Περιγιαλίου», µε το
ποσό των 15.279,60 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ. Περιγιαλίου
και που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.035 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Χαραδιάτικων», µε
το ποσό των 9.892,77 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ.
Χαραδιάτικων και που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.036 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βλυχού», µε το
ποσό των 16.263,94 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ. Βλυχού και
που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
Γ.
Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 3.950,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών
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µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο δεν θα διατεθεί µέχρι το
τέλος του έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 3.950,00, µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111), κατανέµεται στους παρακάτω
Κ.Α.Ε.:
Αύξηση Κ.Α. Εξόδων
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό
των 150,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους
το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ», µε το ποσό των
100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.- Ο.Ε.Κ.», µε το ποσό των
1.100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ», µε το ποσό των 1.000,00
ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης», µε το
ποσό των 100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΑΧ ΙΚΑ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 500,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆.
-

-

-

Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 600,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών
µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο δεν θα διατεθεί µέχρι το
τέλος του έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 600,00, µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111), κατανέµεται στους παρακάτω
Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό των
100,00 ευρώ (επιπλέον του ποσού των 1.000,00 που αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 324/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής) λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 500,00
ευρώ (επιπλέον του ποσού των 3.000,00 που αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 324/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής) λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.

Ε.
-

-

Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 2.500,00
ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο
δεν θα διατεθεί µέχρι το τέλος του έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 2.500,00, µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111), κατανέµεται στον παρακάτω
Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ λόγω υπηρεσιακών
µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.

ΣΤ.
-Στην υπ’ αριθµ. 324/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και συγκεκριµένα στο Κεφ. Α. εκ
παραδροµής αναγράφηκε ότι µειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6263 αντί του ορθού Κ.Α. Εξόδων 70-6263.002
µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων».
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Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111),
διαµορφώνεται στο ποσό των 5.095,82 ευρώ.»
η

Στη συνέχεια διαβάστηκε η αρ. 11/2016 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην 7 τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράµµατος και έχει ως εξής:
«Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 11ης/2016
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 11 /2016
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 08 του µηνός του έτους 2016 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ. 22543/02-11-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι παρακάτω:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Σέρβος Κων/νος
Κούρτης Φίλιππος
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γιώργος
Γιαννιώτης Οδυσσέας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριλίβας Χρήστος

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.
η

ΘΕΜΑ Η∆: «7 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε το θέµα ως εξής:
Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται
στο δηµοτικό συµβούλιο το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραµµα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του
Ν.3463/2006.
Λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου «Τσιµεντόστρωση δηµοτικών δρόµων στη Τ.Κ.
Τσουκαλάδων ∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας προϋπολογισµού 12.000,00 Ευρώ» εισηγούµαστε την εγγραφή του
ανωτέρω έργου στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µας έτους 2016 , το οποίο διαµορφώνεται ως εξής:
Σχέδιο Τροποποιηµένου Τεχνικού Προγράµµατος 2016
α/α

Τίτλος

ΚΑ Εξόδων

Προταθέντα
2016

Α∆Α
ένταξης

∆ήµος Λευκάδας
1

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας

30-7336.012

25.000,00
45Ο40842,
60ΓΑ4653
Ο7-Ο22

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Λευκάδας

62-7341.002

753.823,53

Αποκαταστάσεις ζηµιών οµβροδεξαµενών και δικτύων
άρδευσης

25-7336.045

114.000,00

3

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

Αποκατάσταση
(Αυλαίµων)»

Ιχθυοτροφείου

70-7336.003

212.000,00

4

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

5

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος
δικτύου ανατολικού άξονα

25-7336.040

99.000,00

κρηπιδωµάτων

9

6

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος
δικτύου δυτικού άξονα

25-7336.041

136.000,00

7

Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου Βορείου ΣΜΑ

20-7326.006

3.500,00

8

Επισκευές σχολείων ∆ήµου Λευκάδας

30-7331.028

300.000,00

9

Έργα αντιπυρικής προστασίας(έτους 2014)

30-7326.102

26.360,98

10

Εργασίες αντιπυρικής προστασίας (έτους 2015)

70-7425.013

39.300,00

11

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας

62-7341.009

3.900.139,23

12

Κατασκευή ΣΜΑ ∆ήµου Λευκάδας

62-7341.004

9.332,37

13

Κατασκευή χώρου διαχείµασης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία
και έργα προστασίας εγκαταστάσεων

70-7326.001

14.000,00

14

Μεταφορά-εναπόθεση απορριµµάτων και διαµόρφωση
περιβάλλοντος χώρου ΧΑ∆Α

62-7341.013

666.666,66

60ΓΑ4653
Ο7-Ο22

15

Υποδοµή προσωρινής αποθήκευσης δεµατοποιηµένων
αστικών αποβλήτων

62-7341.006

293.382,37

ΩΓ7Θ0ΗΥΕ

16

Αποκατάσταση ζηµιών στους κοινόχρηστους χώρους και
δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων

30-7336.029

1.400.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

17

Αποκαταστάσεις ζηµιών Αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων

30-7333.058

50.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ
Β4Β77ΛΕ
-Ζ2Ε

64ΟΤ465
ΦΘΕ-∆ΗΙ

ΩΓ7Θ0ΗΥΕ
Β4ΓΠ7ΛΕ
-ΖΚ2

∆.Ε. Απολλωνίων
1

Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής

64-7341.002

7.000.000,00

2

Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Απολλωνίων

30-7323.013

15.000,00

3

Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων
Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού στις
17/11/2015

30-7336.027

840.000,00

4

Αποκατάσταση χώρου στάθµευσης Τ.Κ. Αγίου Πέτρου

30-7336.006

5.000,00

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι" Περιγιαλίου

30-7333.060

5
6

Αρχαιολογική
Βασιλικής

7

Ασφαλτόστρωση
Απολλωνίων

8

9
10

590.000,00

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

64-7341.003

93.202,95

Β4Β77ΛΕ
-Ζ2Ε

30-7333.059

23.000,00

Βελτίωση δρόµου Τ.Κ Κοντάραινας

30-7333.032

8.000,00

∆ηµιουργία υποδοµών ύδρευσης -αποχέτευσης &
ηλεκτροφωτισµού στις θέσεις τοποθέτησης οικίσκων
σεισµοπλήκτων

30-7326.115

12.300,00

Επέκταση νεκροταφείου Μαραντοχωρίου
Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών δικτύων Αθανίου

45-7326.008
30-7333.061

5.000,00
100.000,00

Επισκευή δηµοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού
σταθµού Τ.Κ Κοντάραινας ∆.Ε Απολλωνίων

30-7331.030

30.000,00

Επίβλεψη

Τουριστικού

δηµοτικής

οδού

Αγκυροβολίου
Κοµηλιού

∆.Ε.

11

12

10

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

13

Εργασίες αποχέτευσης όµβριων στον Άγιο Ηλία Λευκάδας

30-7326.111

2.585,00

14

Εργασίες διαµόρφωσης κοιµητηρίου Αγίου Ηλία

45-7326.005

4.000,00

15

Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ Σύβρου

30-7326.106

5.000,00

16

Κατασκευή οικίσκων καντίνων Πόρτο Κατσίκι

30-7321.002

17.000,00

17

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
∆ραγάνου-Πανοχωρίου

30-7326.114

12.300,00

18

Τσιµεντοστρώσεις δρόµων .και κοινόχρηστων χωρων
εντος οικισµών Τ.Κ ∆Ε Απολλωνίων

30-7323.009

26.000,00

19

Κατεπείγουσα κατασκευή βάσεων λυόµενων αιθουσών
Γυµνασίου Βασιλικής λόγω σεισµού

30-7321.007

12.300,00

δηµοτικής

οδού

20

5.200,00
Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι
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
∆.Ε. Ελλοµένου

30-7323.078

1
2

21

22

3

850.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

25-7336.044

158.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Ελλοµένου

30-7323.014

15.000,00

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου
Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστηµάτων
ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας Λυγιάς, Φτερνού

25-7312.030
25-7312.041

25.000,00
584.000,00

30-7333.002

16.000,00

4

Αποκατάσταση τσιµεντόστρωση εντός οικισµού Τ.Κ. ∆.Ε.
Ελλοµένου

5

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι" Περιγιαλίου

6

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών
Αρχαιολογική επέµβαση

∆. Ελλοµένου–

7

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών
Τεχνικός Σύµβουλος

∆. Ελλοµένου–

8

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών
Εγκατάσταση- Επεξεργασία λυµάτων

∆.

9

25-7312.038

30-7333.060
590.000,00
63-7341.004

64.759,46

63-7341.003

29.950,50

63-7341.005

109.721,82

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. ΕλλοµένουΟλοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυµάτων Νυδρίου

63-7341.006

132.491,13

10

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆ήµου ΕλλοµενουΚατασκευή δικτύου αποχέτευσης

63-7341.002

39.166,90

11

∆ιαπλάτυνση - διαµόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής

30-7323.077

17.000,00

12

Επισκευές γηπέδου Νυδριού

30-7336.023

23.500,00

13

Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας ∆∆ Πλατυστόµων

25-7312.029

12.972,00

14

Εργασίες τσιµεντόστρωσης δρόµων Αηδονάκι
Ύδρευση οικισµών Κατωχωρίου, Βαυκερής, Νεοχωρίου,
Πόρου, Πλατυστόµων, Φτερνού, Χαραδιατίκων και

30-7333.010

6.500,00
2.717,81

15

Ελλοµένου–

11

25-7312.040

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

65ΚΒ0ΗΤΞ

Αλάτρου
∆.Ε. Καρυάς
1

Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών

2

Επισκευές-τσιµεντοστρώσεις
Καρυάς-Σφακιωτών

3

Επισκευή τοιχίου
Εγκλουβής

4

Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών

5

Εργασίες διαµόρφωσης
Εγκλουβής

6
7

30-7323.015

15.000,00

30-7333.003

9.000,00

30-7336.003

12.300,00

30-7323.068

80.000,00

30-7333.025

12.300,00

Κατασκευή λιθοδοµής και δικτύου αποχέτευσης όµβριων
Καρυάς

30-7326.112

12.000,00

Στερεωτικές
επεµβάσεις-Αποκαταστάσεις
Απόλλωνα Καρυάς

30-7331.003

70.058,00

30-7323.012

18.000,00

30-7336.021

20.000,00

δηµοτικών

αντιστήριξης

στον

δηµοτικής

δρόµων
Άγιο

οδού

∆.Ε.

∆ονάτο

εντός

οικ.

κτιρίου

∆.Ε. Λευκάδας
1

Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Λευκάδας

2

Ανάπλαση-διαµόρφωση
πολυκατοικιών

Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστηµάτων
ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού, Κατούνας Λυγιάς, Φτερνού

25-7312.041

584.000,00

3
4

Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισµού

30-7333.053

50.000,00

5

Αποκατάσταση-ενίσχυση
Λευκάδας

30-7331.027

190.000,00

64ΟΤ465
ΦΘΕ-∆ΗΙ

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών
Κοινοτήτων Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι" Περιγιαλίου

30-7333.060

6

590.000,00

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

7

Αποχέτευση Φρύνι-Καλλιγόνι-Απόλπαινα-Τσουκαλάδες

25-7312.002

18.914,57

8

Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης
(Περιβόλια)

30-7323.063

61.732,95

9

Βελτίωση γηπέδου µπάσκετ Νικιάνας

30-7336.002

2.000,00

10

Γήπεδο Τσουκαλάδων ∆ήµου Λευκάδας- συνθετικός
χλοοτάπητας

30-7326.109

300.000,00

11

∆ιαµόρφωση χώρου έµπροσθεν Ι.Ν. Αγ. ∆ηµητρίου πόλης
Λευκάδας

30-7336.017

8.000,00

12

∆ιανοίξεις- Κατασκευή δρόµων σχεδίου Πόλης

40-7323.001

144.096,00

13

∆ιάνοιξεις-ασφαλτόστρωσεις
Λευκάδας

30-7323.073

85.000,00

14

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δηµοτικών δρόµων
Απόλπαινας

30-7333.005

4.000,00

15

Επέκταση παρ. δικτύου ηλεκτροφωτισµού σχεδίου πόλης

20-7425.002

15.000,00

16

Επισκευή δηµοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Τ.Κ
Καλαµιτσίου

30-7333.047

17.200,00

πλατείας

4ου

νέων

δηµοτικού

οδών

σχεδίου

εργατικών

σχολείου

πόλεως

12

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

70∆Ο465
ΦΘΘ-ΦΑΙ

17

Επισκευή πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Κατούνας

30-7331.016

17.345,90

18

Εργασίες αποκατάστασης δηµοτικού Σταδίου Λευκάδας

30-7425.003

5.790,00

19

Εργασίες ασφαλτοστρώσεων ∆.Ε. Λευκαδας
Κατασκευή αντλιοστασίου στην Ανατολική Παραλία καθώς
και καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο έως την
Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων

30-7323.017
25-7312.042

5.300,00
400.000,00

21

Κατασκευή κόµβων εντός σχεδίου πόλεως Λευκάδας

30-7323.072

30.000,00

22

Κατασκευή
οδών
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρος

30-7323.058

150.800,00

23

Κατασκευή τουαλετών στον πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο
Νικιάνας

30-7321.004

5.000,00

24

Τσιµεντοστρώσεις
κοινοχρήστου
πολυκατοικιών (γήπεδο)

30-7323.076

12.300,00

25

Τσιµεντόστρωση
δηµοτικών
Τσουκαλάδων ∆.Ε. Λευκάδας

26

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της
Λευκάδας από θέση Πόντε έως το ∆ιοικητήριο (HDPE 560)

25-7312.039

562.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

27

Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά 25-7336.043
Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας
Μεµονωµένες
τοπικές
παρεµβάσεις
στα
δίκτυα
αποχέτευσης της πόλης και των οικισµών Αγίου Νικήτα και 25-7336.044
Βασιλικής - Πόντης
∆.Ε. Σφακιωτών

80.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

158.000,00

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

20

28

1
2

σχεδίου

πόλης

χώρου

δρόµων

λαϊκών

στη

Αγροτική Οδοποιία ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών
Επισκευές-τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων
Καρυάς-Σφακιωτών

Τ.Κ.

∆.Ε.

12.000,00

30-7323.015

15.000,00

30-7333.003

9.000,00

3

∆ιευθέτηση οµβίων περιοχής Λαζαράτων-Σπανοχωρίου

30-7326.113

20.000,00

4

Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών

30-7323.068

80.000,00

5

Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ Πινακοχωρίου ∆Ε
Σφακιωτών

30-7326.010

10.000,00

Αποκατάσταση συντήρηση φαραγγιού Μελισσας

30-7336.00

12.000,00

6
7
8

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)

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

257.000,00
25-7312.037
850.000,00
25-7312.038

7ΩΑ57ΛΕ
-5ΑΒ

∆.Κ. Καλάµου
1

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Καλάµου-Καστού

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου Καστού ∆ήµου
Λευκάδας

62-7341.003

53.858,80

3

Αποχέτευση οµβρίων από εκκλησία Αγ. Τριάδας ως λιµάνι
Καλάµου

30-7326.002

42.734,10

30-7323.016
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10.000,00
Β4ΒΒ0ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ465
3Ο7-ΙΑ∆

4

Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Οδικού ∆ικτύου Εξωραϊσµοί - Αναπλάσεις
Λιµανιών & Εξωτερικών
Χώρων Νήσου Καλάµου

64-7323.008

50.000,00

5

Επισκευή προβλήτας περιοχής
Καλάµου για προσέγγιση ferry boat

30-7336.004

10.000,00

6

Επισκευή Τσιµεντόστρωση ∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε.
Καλάµου-Καστού

30-7333.004

10.000,00

7

Ολοκλήρωση τοιχείου δρόµου Καλάµου - Επισκοπής

30-7323.079

12.200,00

8

Τοιχίο αντιστήριξης δρόµου Καλάµου-Επισκοπής

30-7323.062

700,00

10

Τσιµεντόστρωση -πλακόστρωση
Καλάµου-Επισκοπής

30-7323.005

19.934,64

30-7323.016

10.000,00

ΑΓ.

Κωνσταντίνου

κοινοτικού

δρόµου

ΒΛΓΥ7ΛΕ
-ΧΤΖ

∆.Κ. Καστού
1

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Καλάµου-Καστού

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου Καστού ∆ήµου
Λευκάδας

62-7341.003

53.858,80

3

Επισκευή Τσιµεντόστρωση ∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε.
Καλάµου-Καστού

30-7333.004

10.000,00

4

Πλακοστρώσεις - Τσιµεντοστρώσεις
οικισµού ∆. Κ. Καστού

64-7323.007

50.000,00

5

Ανακατασκευή
αργολιθοδοµής
και
αποκατάσταση
παραλιακού δρόµου λιµανιού ∆.Ε Καστού

30-7333.057

6.000,00

δρόµων

εντός

Β4ΒΒ0ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ465
3Ο7-ΙΑ∆

ΒΛΓΥ7ΛΕ
-ΧΤΖ

∆ήµος Μεγανησίου
1
2
3

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

64-7341.001

76.874,47

62-7341.005

151.623,89

64-7341.006

147.580,95

Β4Θ07ΛΕ
-6ΝΝ
ΒΙΨΗ7ΛΕ
-ΑΒΦ
ΒΛΩΒ7ΛΕ
-5ΡΜ

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2016, όπως αναλυτικά
εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και εισηγείται την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 11/2016.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1) Στο κεφάλαιο ΣΤ. αντικαθίσταται ο Κ.Α. Εσόδων 1699.007 µε τον σωστό Κ.Α. Εσόδων 1219.009 µε τον ίδιο
τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευής των
δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015», µε την ίδια πίστωση.
2) Στο κεφάλαιο Η. διαγράφεται ολόκληρη η πρώτη εγγραφή που αφορά την αύξηση του Κ.Α. Εσόδων 1411.002 µε
τίτλο «∆ωρεές Κοινωνικού Παντοπωλείου» και στην θέση της εγγράφεται το εξής:
-Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6615 µε τίτλο « Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» µε το ποσό των 2.030,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί το εν λόγω ποσό µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
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Επίσης τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραµµα ως φαίνεται κατωτέρω:
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Λευκό ψήφισαν έξι (6), οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Βικέντιος Νικόλαος, Καρφάκη Μαριάννα, Σκληρός Παναγιώτης,
Κατωπόδη Ευανθία και Γρηγόρη Ασπασία.
Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Γρηγόρη Ασπασία, ψήφισαν υπέρ των Κ.Α. που αφορούν στη χρηµατοδότηση
λόγω σεισµού και τις υποδοµές για το Νοσοκοµείο. Κατά τα λοιπά ψηφίζουν λευκό.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
η

1. Την 8 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 όπως ψηφίστηκε µε την αρ. 324/16 απόφαση της
Ο.Ε. του ∆ήµου Λευκάδας και συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε κατά την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
συγκεκριµένα:

-

-

Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111).
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων κοινωνικής ασφάλισης» µε το
ποσό των 10.000,00 €, επειδή σύµφωνα µε τα έγγραφα από το Τ.Π & ∆ανείων διενεργούνται λιγότερες
κρατήσεις από εκείνες που είχαν προβλεφθεί και είχαν εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 23.929,76 €, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το
ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 3.950,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών
µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο δεν θα διατεθεί µέχρι το
τέλος του έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.022 µε τίτλο «Προµήθεια αµµοχάλικου για τη ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 11.900,00 ευρώ, επειδή επανεκτιµήθηκαν οι ανάγκες και δεν θα απαιτηθεί ολόκληρη η αρχικώς
εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.012 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 2.000,00
ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί
στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.013 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
4.600,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.015 µε τίτλο «Αγροτική οδοποιία ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το ποσό των
5.200,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτήθηκε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 31.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το
ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο
το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 10.000,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια αναλώσιµων φωτοτυπικών ∆.Ε. Καρυάς Σφακιωτών»,
µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες προµήθειας αναλωσίµων για τη
λειτουργία των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.002 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ.», µε το ποσό των 3.500,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
διότι δεν ήταν δυνατόν να εκτιµηθεί το ακριβές ποσό κατά την σύνταξη του αρχικού προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 µε τίτλο «∆απάνες διακόσµησης ∆.Ε. Λευκάδας», µε το ποσό των 4.000,00
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες διακόσµησης και στολισµού ενόψει των επερχόµενων εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό των 2.713,84
ευρώ προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν οι Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη αυξηµένων αναγκών, λόγω
συνεχούς υποχρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6721 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ συνδέσµων», µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, διότι
δεν είχε εκτιµηθεί ορθά το ακριβές ποσό που απαιτούνταν κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 10-7131.002 µε τίτλο «Προµήθεια κλιµατιστικού µηχανήµατος ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε το ποσό των 2.480,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια κλιµατιστικού µηχανήµατος
για τις ανάγκες του δηµοτικού καταστήµατος στη ∆.Ε. Απολλωνίων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ∆Υ», µε το ποσό
των 150,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους
το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ», µε το ποσό των
100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.- Ο.Ε.Κ.», µε το ποσό των
1.100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.004 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ∆ΚΥ», µε το ποσό των 1.000,00
ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν
ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6051.005 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υγειονοµικής περίθαλψης», µε το
ποσό των 100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού
κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές Ι∆ΑΧ ΙΚΑ», µε το ποσό των
1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.003 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕ∆Ε», µε το ποσό των 800,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε το ποσό των 500,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των οχηµάτων ώστε να καθίστανται
ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
προκειµένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των µηχανηµάτων ώστε να
καθίστανται ασφαλή.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός», µε το ποσό των 2.700,00 ευρώ,
προκειµένου να γίνει προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για την εποπτεία και φύλαξη του εργοταξίου του
∆ήµου καθώς και εξοπλισµός ηλεκτροσυγκόλλησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού ∆.Ε. Λευκάδας».
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 3.300,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης οδού για την
ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.066 µε τίτλο «Καθαρισµός δρόµων στην Τ.Κ. Ευγήρου» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες καθαρισµού δρόµων για την ασφαλή διέλευση
πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.033 µε τίτλο «Καθαρισµός και συντήρηση υδραυλάκων ∆.Ε. Λευκάδας»,
µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες καθαρισµών και συντήρησης
υδραυλάκων, ώστε να αντιµετωπισθούν ακραία καιρικά φαινόµενα ενόψει της χειµερινής περιόδου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.022 µε τίτλο «Μελέτη πραξ. εφαρµ. Πολ. Μελ.Νυδρίου-Μεγ.Αυλακίου (Β & Γ).»,
µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν λογαριασµοί της µελέτης που κατατέθηκαν στο
∆ήµο.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», µε το
ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το ύψος της οποίας δεν είχε
εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού.
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-

-

-

-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 4.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 200,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 50-7131.001 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικού µηχανήµατος», µε το ποσό των
150,00 ευρώ, προκειµένου να γίνει προµήθεια ενός ηλεκτρικού µηχανήµατος για τις λειτουργικές ανάγκες
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 18.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-6231.002 µε τίτλο «Μίσθωµα παραχώρησης χρήσης & εκµετάλλευσης ζώνης
τουριστικού λιµένα Λευκάδας» κατά το ποσό των 8.339,29 ευρώ, προκειµένου να καταβληθεί στο Ελληνικό
∆ηµόσιο η δόση του µισθώµατος για την παραχώρηση της χρήσης και & εκµετάλλευσης ζώνης του
τουριστικού λιµένα (Μαρίνα Λευκάδας) και το οποίο εκ παραδροµής δεν είχε συµπεριληφθεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.

Γ. Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισµού
Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 600,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών
µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο δεν θα διατεθεί µέχρι το
τέλος του έτους.

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6633 µε τίτλο «Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κ.λπ.)» κατά το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6644 µε τίτλο «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» κατά το
ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστεί η προµήθεια µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.

Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
-

-

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και
ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την
αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» µε το ποσό των
1.100,00 ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το
οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.» µε το ποσό των 3.500,00 ευρώ,
λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.

∆. Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Άρδευσης
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Μείωση Κ.Α. Εξόδων:
- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.∆.Κ.Υ.», µε το ποσό των 2.500,00
ευρώ, λόγω υπηρεσιακών µεταβολών και εγγραφής µεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισµό, το οποίο
δεν θα διατεθεί µέχρι το τέλος του έτους.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6279.001 µε τίτλο «Εργασίες χλωρίωσης δεξαµενών και συντήρησης χλωριωτών
∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να εκτελεστούν οι εν λόγω
εργασίες µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αυξήσεις Κ.Α. Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 25-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ λόγω υπηρεσιακών
µεταβολών και ανάγκης καταβολής επιπλέον µισθοδοτικού κόστους το οποίο δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης
αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 9.800,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν επείγουσες ανάγκες
λόγων έκτακτων βλαβών, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη
του προϋπολογισµού.
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης ∆.Ε.
Λευκάδας» µε το ποσό των 5.200,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν επείγουσες ανάγκες λόγων συνεχών
βλαβών στα δίκτυα, το κόστος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ:
-

-

-

-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.040 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
Ανατολικού άξονα» κατά το ποσό των 52.400,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.041 µε τίτλο «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης - άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
∆υτικού άξονα» κατά το ποσό των 12.300,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.047 µε τίτλο «Επισκευή δηµοτικής οδού προς εκκλησία Παναγίας Τ.Κ
Καλαµιτσίου» κατά το ποσό των 4.500,00 ευρώ, επειδή κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του
διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.027 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων τοπικών κοινοτήτων
Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού στις 17/11/2015» κατά το ποσό των 25.400,00 ευρώ, επειδή
κατά την διαδικασία συµβασιοποίησης του διαγωνισµού προέκυψε έκπτωση κατά το ανωτέρω ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.058 µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 16.000,00 ευρώ, επειδή η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου δεν θα
προλάβει να συµβασιοποιήσει την εν λόγω µελέτη µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το ανωτέρω ποσό των 110.600,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε.
-

-

-

-

-

-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.033 µε τίτλο «Εργασίες επισκευών δηµοτικών κτιρίων Αγίου Νικήτα,
∆ραγάνου, Κοµηλιού» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες
αποκατάστασης φθορών σε κτίρια του ∆ήµου ώστε να καταστούν λειτουργικά.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.062 µε τίτλο «Εργασίες πλακόστρωσης τµήµατος ∆ηµοτικής οδού
Βασιλικής» κατά το ποσό των 18.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες πλακόστρωσης οδού
για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.063 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες βελτίωσης οδών ∆.Ε.
Σφακιωτών-Καρυάς» κατά το ποσό των 23.000,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν χωµατουργικές
εργασίες για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.064 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δηµοτικών δρόµων στην Τ.Κ.
Τσουκαλάδων ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθεί η
βατότητα των δρόµων για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.065 µε τίτλο «Εργασίες διαπλάτυνσης οδού Πόντης ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά
το ποσό των 8.600,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες διαπλάτυνσης οδού για την ασφαλή
διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7411.001 µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελέτης αποπεράτωσης ∆ηµοτικού
Θεάτρου Λευκάδας» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η µελέτη και να τύχει
χρηµατοδότησης το έργο.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.030 µε τίτλο «Καθαρισµός χειµάρρων ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι αναγκαίοι καθαρισµοί για την αποφυγή πληµµυρών.
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-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.041 µε τίτλο «Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας», µε το
ποσό των 16.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης, το ύψος της οποίας δεν είχε
εκτιµηθεί ορθά κατά την σύνταξη και τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού.

ΣΤ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση λόγω σεισµού
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.009 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν.
Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικοσκευής των δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015»,
µε το ποσό των 438.746,25 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016
(Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6739.001 µε τίτλο «Καταβολή επιδόµατος αντικατάστασης οικοσκευής
των δηµοτών που επλήγησαν από το σεισµό στις 17/11/2015», µε το ποσό των 438.746,25 ευρώ,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.47567/10119/17-10-2016 (Α∆Α:67ΝΛ465Θ1Ω-ΖΕΨ) απόφαση Υπ.
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
Ζ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδότηση «ΘΗΣΕΑΣ»
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1314.001 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12
ο
ν. 3274/2004)», µε το ποσό των 26.587,81 ευρώ. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 184 Α/30-12-2015) παρατάθηκε η διάρκεια του Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
µέχρι 31-12-2016. Με την αριθµ. 189/2016 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της
µελέτης µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλεως ∆ήµου
Απολλωνίων» η οποία είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» µε την αριθµ. πρωτ. 6425/27-07-2007
απόφαση Γ.Γ.Π.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.001 µε τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π ∆. Απολλωνίων», µε το
ποσό των 26.587,81 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη µελέτη, η οποία είχε σταµατήσει λόγω
έλλειψης χρηµατοδότησης.
Η. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6615 µε τίτλο « Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» µε το ποσό των 2.030,00
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να συµβασιοποιηθεί το εν λόγω ποσό µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 2.030,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) προς ενίσχυση του
παρακάτω Κ.Α Εξόδων:
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε το ποσό των
2.030,00 ευρώ, από διάφορές δωρεές πολιτών, για την κάλυψη βασικών αναγκών τροφοδοσίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του ∆ήµου.
Θ. Αύξηση Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για τις Σχολικές Επιτροπές
- Aυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)», µε το ποσό των 5.435,60 ευρώ. Συγκεκριµένα
αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016, το συνολικό ποσό των 260.960,00 ευρώ (4
δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό προϋπολογισµό είχε εγγραφεί το ποσό των 255.524,40 ευρώ σύµφωνα
µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. . 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.
- Aυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές», µε το ποσό των 5.435,60 ευρώ.
Συγκεκριµένα αποδόθηκε από το Τ.Π. & ∆ανείων στο ∆ήµο µας, για το έτος 2016, το συνολικό ποσό των
260.960,00 ευρώ (4 δόσεις χ 65.240,00 €) ενώ στον αρχικό προϋπολογισµό είχε εγγραφεί το ποσό των
255.524,40 ευρώ σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ’ αριθµ. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ.
Ι.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.026 µε τίτλο «Κατασκευή υποδοµών για την εξυπηρέτηση του νέου
Νοσοκοµείου», µε το ποσό των 1.306.00,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1784/14-11-2016 (Α∆Α:
Ω55Υ7ΛΕ-90Ο) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Μελέτη, κατασκευή
Οικοδοµικών-Η/Μ εργασιών και προµήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας», µε κωδικό ΟΠΣ 5001406, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7341.011 µε τίτλο «Κατασκευή υποδοµών για την εξυπηρέτηση του νέου
Νοσοκοµείου», µε το ποσό των 1.306.00,00 €, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1784/14-11-2016 (Α∆Α:
Ω55Υ7ΛΕ-90Ο) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Μελέτη, κατασκευή
Οικοδοµικών-Η/Μ εργασιών και προµήθεια-εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας», µε κωδικό ΟΠΣ 5001406, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020».
ΙΑ.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1322.012 µε τίτλο «Έσοδα από Τ.Α.Σ.», µε το ποσό των 41.436,31 €, σχετικά µε τη
ης
χορήγηση της 2 δόσης δανείου, µέσω Τοµέα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Τ.Α.Σ.), σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. 4211300350/01-04-2008 σύµβαση δανείου µεταξύ του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και Εθνικής Τράπεζας της
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Ελλάδος για επισκευή σχολικών κτιρίων τα οποία είχαν υποστεί ζηµιές από το σεισµό του 2003 και που εκ
παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
Το ανωτέρω ποσό των 41.436,31 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.034 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Περιγιαλίου», µε το
ποσό των 15.279,60 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ. Περιγιαλίου
και που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.035 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Χαραδιάτικων», µε
το ποσό των 9.892,77 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ.
Χαραδιάτικων και που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.036 µε τίτλο «Επισκευή σχολικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βλυχού», µε το
ποσό των 16.263,94 €, προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες επισκευών στο σχολικό κτίριο στην Τ.Κ. Βλυχού και
που εκ παραδροµής δεν είχε ενταχθεί στον τρέχοντα προϋπολογισµό.
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111),
διαµορφώνεται στο ποσό των 5.095,82 ευρώ.
η

2. Την 7 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος, έτους 2016, το οποίο διαµορφώθηκε µε την αρ. 11/2016
απόφαση της Ε.Ε. και συµπληρώθηκε-τροποποιήθηκε µε την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έχει ως
ακολούθως:

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 432/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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