ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 552/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24359/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 47/2020 απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
ης
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση της 2 αναµόρφωσης του
πρ/σµού της, οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση της αρ. 47/2020 απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης
η
∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην 2 αναµόρφωση του πρ/σµού της, οικ. έτους 2020.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση της αρ. 47/2020 απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου της
ης
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση της 2
αναµόρφωσης του πρ/σµού της, οικ. έτους 2020.»
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής την αρ. 47/2020 (Α∆Α: ΩΖΦ∆ΟΕ4Ρ-ΕΨΟ) απόφαση της ∆ΕΠΟΚΑΛ σχετική µε το θέµα, η οποία έχει
ως εξής:

Αριθ. Αποφ. 47/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/2020 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου
Λευκάδας

Σήµερα, Τρίτη29∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας συνήλθε εκτάκτως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για λήψη απόφασης στο
θέµα της ηµερησίας διάταξης:
ο
η
ΘΕΜΑ1 : 2 Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2020.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ρόκκος Στυλιανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουρδάρας Γεώργιος

2. Τσιρογιάννης Γεώργιος
3. Γληγόρης Χρήστος
4. Σαρανταένας Ιωάννης
5. Φραγκούλη Ευαγγελία
6. Αθανασίου Ιωάννης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αγγέλου Όλγα, υπάλληλο της επιχείρησης.
ο

Η Λογίστρια της Επιχείρησης κα Κοντογεώργη Μαγδαληνή εισηγήθηκε το 1 θέµα της ηµερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ∆ΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο
προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική ή κοινοτική διαχείριση.
Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος.
Η έγκριση του προϋπολογισµού της επιχειρήσεως από την οικονοµική επιτροπή του δήµου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1
διάταξηκ περίπτωση vi του Νόµου 4623/2019 λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του
προϋπολογισµού του οικείου Ο.Τ.Α.
Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισµός της επιχείρησης, από την Οικονοµική Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν µπορεί να προβεί σε
οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις και να
προβαίνει σε πράξεις σχετικά µε θέµατα που παράγουν οικονοµικές απαιτήσεις και συνέπειες.
Η έγκριση παρέχεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στην οικονοµική επιτροπή του δήµου. Αν
περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1
Άρθρο 256 Ν. 3463/06).
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την αρ. αποφ. 204/2020 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας αναµορφώθηκαν οι
λογαριασµοί των εκτάκτων και ανόργανων εσόδων (Κ.Α. 81.01) για να δεχθούµε την έκτακτη επιχορήγηση λόγω covid19.Επιπροσθέτως αυξήθηκαν τα κονδύλια για τα έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού προκειµένου να συµµετάσχει η διοίκηση της
∆ΕΠΟΚΑΛ σε σεµινάριο επιµόρφωσης για το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», οι επισκευές και συντηρήσεις µεταφορικών
µέσων για το ΜΒΣΣ, οι δαπάνες επισκευής για τον παιδικό σταθµό καθώς και οι δαπάνες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα
λόγω covid-19
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Προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί απαιτείται η αναπροσαρµογή του προϋπολογισµού σε
υφιστάµενους κωδικούς:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Κωδικός

Περιγραφή

81.01
81.01.99.0001

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτη επιχορήγηση λόγω covid 19
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

Αρχικός
προϋπολογισµός

Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός

0,00
0,00
0,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

∆ιαφορά

50.000,00
50.000,00
50.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Κωδικός

Περιγραφή

60.02

Έξοδα επιµόρφωσης
προσωπικού

60.02.04.0000

Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού

750,00

900,00

150,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 60

750,00

900,00

150,00

5.820,00

6.180,00

360,00

620,00

730,00

110,00

6.440,00

6.910,00

470,00

00,00

49.380,00

49.380,00

0,00

49.380,00

49.380,00

7.190,00

57.190,00

50.000,00

Αρχικός
Προϋπολογισµός

62.07

Επισκευές και Συντηρήσεις

62.07.03.0024

Επισκευές και συντ/σεις µετ. µέσων
ΜΒΣΣ

62.07.04.0224

Επισκευές και συντ/σεις επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού ΠΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 62

81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.00.99.0001

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα λόγω
covid-19

Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

∆ιαφορά

Το ∆Σ αφού διάβασε αναλυτικά τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό και αφού επέφερε ορισµένες αλλαγές,
είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει οµόφωνα
Α. Ψηφίζει τις β’ τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό του έτους 2020 της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας όπως αυτές εµφανίζονται στο συνηµµένο κείµενο του
τροποποιηµένου προϋπολογισµού, ο οποίος συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων
Κωδικός
Περιγραφή
81.01
81.01.99.0001

Αρχικός
προϋπολογισµός

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έκτακτη επιχορήγηση λόγω covid 19
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός

0,00
0,00
0,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

∆ιαφορά

50.000,00
50.000,00
50.000,00

Στο σκέλος των εξόδων
Κωδικός

Περιγραφή

60.02

Έξοδα επιµόρφωσης
προσωπικού

60.02.04.0000

Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού

Αρχικός
Προϋπολογισµός

750,00
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Τροποποιηµένος
προϋπολογισµός

900,00

∆ιαφορά

150,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 60
62.07

Επισκευές και Συντηρήσεις

62.07.03.0024

Επισκευές και συντ/σεις µετ. µέσων
ΜΒΣΣ

62.07.04.0224

Επισκευές και συντ/σεις επίπλων και
λοιπού εξοπλισµού ΠΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 62

81.00

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

81.00.99.0001

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα λόγω
covid-19
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

750,00

900,00

150,00

5.820,00

6.180,00

360,00

620,00

730,00

110,00

6.440,00

6.910,00

470,00

00,00

49.380,00

49.380,00

0,00

49.380,00

49.380,00

7.190,00

57.190,00

50.000,00

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή για την απαιτούµενη έγκριση της
από αυτή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 47/2020.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της αρ. 47/2020 (Α∆Α: ΩΖΦ∆ΟΕ4Ρ-ΕΨΟ) ανωτέρω απόφασης του ∆/κού Συµβουλίου της
ης
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ του ∆ήµου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση της 2
αναµόρφωσης του πρ/σµού της, οικ. έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 552/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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