ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 276
Στη Λευκάδα σήµερα στις 6 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, 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. 23374/2-11-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 22ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους
2015. (Σχετ: η αρ. 278/15 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 278/2015
απόφαση της Ο.Ε. µε την οποία αποφασίστηκε η 6ης αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2015 και ανέφερε τα εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί
ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι'
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται
δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των
πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και
άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν
τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον
υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως
των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων
των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος
προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού».
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.
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Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ.
363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 19/2015
απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 74/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθµ. πρωτ.
43634/4826/04-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
• την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 123/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθµ. πρωτ.
71967/7549/2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
• Την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε
µε την αριθµ. 145/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθ. 86339/9205/237-15 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• Την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε
µε την αριθµ. 200/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθ.
112295/12104/10-09-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
• Την 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε
µε την αριθµ. 237/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθ.
133330/13809/27-10-2015 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
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά των ποσών στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111).
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 55.285,00 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµού» µε
το ποσό των 7.315,00 ευρώ, επειδή δεν θα συµβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δηµιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε ποσό 10.000,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του

3

-

-

-

-

-

ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 18.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε ποσό 1.450,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του
ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 9.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ», µε ποσό 350,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του
ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.014 µε τίτλο «Ψηφιακή καταγραφή κοινοχρήστων χώρων
∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 14.760,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά
την κατάρτιση του προϋπολογισµού και απαιτείται άµεση καταγραφή ψηφιακής καταγραφής των
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου µας σε εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.

Γ. Προνοιακά επιδόµατα
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.003 µε τίτλο «Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά» µε το
ποσό των 9.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί
στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.004 µε τίτλο «Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» µε το ποσό
των 7.241,31 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον
αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται
ο
Κ.Α.Ε.
15-6741.005
µε
τίτλο
«Επίδοµα
κίνησης
σε
παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους» µε το ποσό των 544,36 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.007 µε τίτλο «Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,
Τετραπληγικών» µε το ποσό των 3.243,74 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το
ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.008 µε τίτλο «Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου»
µε το ποσό των 6.135,06 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.009 µε τίτλο «Επίδοµα Τυφλότητας» µε το ποσό των 20.662,33
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.010 µε τίτλο «Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα» µε το ποσό των
1.967,74 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.012 µε τίτλο «Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών» µε το ποσό των
2.210,77 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 51.005,31 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού
(Κ.Α.Ε. 9111) στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.001 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» µε
το ποσό των 49.441,08 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους

4

-

-

δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.002 µε τίτλο «Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική
αναιµία, αιµορροφιλία, AIDS» µε το ποσό των 1.275,72 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν
προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.006 µε τίτλο «Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής» µε το ποσό των
288,51 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.

∆. Αύξηση εσόδων-εξόδων
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 0621 µε τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» µε το ποσό των
25.775,14 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και
τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού, για το E’
δίµηνο 2015 (σχετ. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 22832/23-10-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης).
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.001 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» µε
το ποσό των 25.775,14 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους
δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111,
διαµορφώνεται στο ποσό των 74.606,03 ευρώ.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι
πέντε (25) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση της 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 , ως κατωτέρω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά των ποσών στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111).
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» µε το ποσό των 55.285,00 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµού» µε
το ποσό των 7.315,00 ευρώ, επειδή δεν θα συµβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δηµιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε ποσό 10.000,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του
ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6021 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 18.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
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Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6052.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.», µε ποσό 1.450,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του
ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6011 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 9.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του ότι µέχρι το
τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως αρχικά είχε
εκτιµηθεί.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6051.002 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΤΥ∆ΚΥ», µε ποσό 350,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού, λόγω του
ότι µέχρι το τέλος του έτους δεν θα αποχωρήσουν µε σύνταξη υπάλληλοι του ∆ήµου, όπως
αρχικά είχε εκτιµηθεί.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7425.014 µε τίτλο «Ψηφιακή καταγραφή κοινοχρήστων χώρων
∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 14.760,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά
την κατάρτιση του προϋπολογισµού και απαιτείται άµεση καταγραφή ψηφιακής καταγραφής των
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου µας σε εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας.

Γ. Προνοιακά επιδόµατα
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.003 µε τίτλο «Επίδοµα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά» µε το
ποσό των 9.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί
στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.004 µε τίτλο «Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» µε το ποσό
των 7.241,31 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον
αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται
ο
Κ.Α.Ε.
15-6741.005
µε
τίτλο
«Επίδοµα
κίνησης
σε
παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους» µε το ποσό των 544,36 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.007 µε τίτλο «Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,
Τετραπληγικών» µε το ποσό των 3.243,74 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το
ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.008 µε τίτλο «Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου»
µε το ποσό των 6.135,06 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει
εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.009 µε τίτλο «Επίδοµα Τυφλότητας» µε το ποσό των 20.662,33
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.010 µε τίτλο «Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα» µε το ποσό των
1.967,74 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.012 µε τίτλο «Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών» µε το ποσό των
2.210,77 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισµό.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 51.005,31 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού
(Κ.Α.Ε. 9111) στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.001 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» µε
το ποσό των 49.441,08 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους
δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.002 µε τίτλο «Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική
αναιµία, αιµορροφιλία, AIDS» µε το ποσό των 1.275,72 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν
προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
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-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.006 µε τίτλο «Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής» µε το ποσό των
288,51 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.

∆. Αύξηση εσόδων-εξόδων
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 0621 µε τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων» µε το ποσό των
25.775,14 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους δικαιούχους και
τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού, για το E’
δίµηνο 2015 (σχετ. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 22832/23-10-2015 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης).
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.001 µε τίτλο «Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» µε
το ποσό των 25.775,14 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόµατα σε νέους
δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111,
διαµορφώνεται στο ποσό των 74.606,03 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 276/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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