ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 19
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 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. 1588/28-1-2015 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 Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

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

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για διόρθωση-προσαρµογή του πρ/σµού, Τεχνικού Προγράµµατος και Ο.Π.∆. του
∆ήµου Λευκάδας, οικον. έτους 2015.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
«Με την υπ’ αριθµ. 335/10-11-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίσθηκε το
Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.
Με την υπ’ αριθµ. 363/21-11-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο
Προϋπολογισµός και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου για το έτος 2015.
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 31304/05-12-2014 έγγραφο του ∆ήµου απεστάλη η υπ’ αριθµ.
363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά του
προϋπολογισµού, προς έλεγχο και έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 169895/15351/14-01-2015 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου ζητά από το ∆ήµο Λευκάδας την διόρθωσηπροσαρµογή των πινάκων του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα σε αυτό.
Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. 2/2015 απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε
την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω:
εισηγούµαστε την διόρθωση-προσαρµογή του προϋπολογισµού, Τεχνικού Προγράµµατος
και Ο.Π.∆. του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

Πελοποννήσου-∆υτικής

Ελλάδας

και

Ιονίου,

καθώς

και

την

ενσωµάτωση αναγκαίων παρεµβάσεων και αλλαγών από στοιχεία που προέκυψαν κατά την
τελευταία επεξεργασία, απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου µας και
συγκεκριµένα:
-

Αυξάνουµε τον Κ.Α. Εσόδων 4212 «Επιστροφή πάγιας προκαταβολής» κατά 1.000,00 ευρώ,
στον οποίο είχε εγγραφεί εκ παραδροµής το ποσό των 46.000,00 ευρώ, ώστε να ισοσκελίζει
µε τον Κ.Α. Εξόδων 8251 «Πάγια προκαταβολή», στον οποίο έχει εγγραφεί το ποσό των
47.000,00 ευρώ.

-

Μειώνουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1312 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» κατά
11.900,00 ευρώ, στον οποίο εκ παραδροµής εγγράφηκε το ποσό των 59.500,00 ευρώ αντί
του ορθού 47.600,00 ευρώ και τον αντιστοιχίζουµε ισόποσα στα έξοδα στον Κ.Α.Ε. 706261.002.

-

Καταργείται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7326.001 «Έργα ΣΑΤΑ 2015» στον οποίο έχει εγγραφεί το
ποσό των 158.360,00 ευρώ που αποτελεί το αδιανέµητο ποσό της ΣΑΤΑ 2015 και
εγγράφεται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.020 «Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών δρόµων ∆.Ε.
Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάµου, Καστού» µε ποσό 158.360,00 ευρώ.

-

Ενισχύουµε τον Κ.Α. Εξόδων 20-6265.001 «Επισκευή ελαστικών» µε το ποσό των 1.263,00
ευρώ και µειώνουµε τον Κ.Α. Εξόδων 20-7135.001 «Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού» µε το
ανωτέρω ποσό.

-

∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 20-6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ και µειώνουµε τον
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Κ.Α. Εξόδων 20-7336.001 «Εργασίες συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισµού
Καλάµου-Καστού» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.001 «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε.
Λευκάδας» µε ποσό 24.600,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α. Εξόδων 25-7425.001
«Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. Λευκάδας» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.002 «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε.
Απολλωνίων» µε ποσό 20.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7425.002 «Εργασίες
µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6117.003 «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. ΚαρυάςΣφακιωτών» µε ποσό 20.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7425.003 «Εργασίες
µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6142.001 «Μικροβιολογικές και φυσικοχηµικές εξετάσεις
πόσιµου νερού» µε ποσό 10.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7425.004
«Μικροβιολογικές και φυσικοχηµικές εξετάσεις πόσιµου νερού» µε το ανωτέρω ποσό.
-

∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.002 «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης
∆.Ε. Απολλωνίων» µε ποσό 15.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7336.001
«Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ανωτέρω ποσό.

- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.003 «Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης ∆.Ε.
Απολλωνίων» µε ποσό 15.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7336.002
«Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης ∆.Ε. Απολλωνίων» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.004 «Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων» µε ποσό
5.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7336.003 «Συντήρηση και επισκευή
γεωτρήσεων» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.005 «Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης»
µε ποσό 10.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7336.004 «Συντήρηση και επισκευή
δικτύου αποχέτευσης» µε το ανωτέρω ποσό.
- ∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 25-6262.006 «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε.
Καλάµου» µε ποσό 10.000,00 ευρώ και καταργούµε τον Κ.Α.Ε. 25-7336.005 «Συντήρηση και
επισκευή δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Καλάµου» µε το ανωτέρω ποσό.
-

Αυξάνουµε τον Κ.Α.Ε. 80-8117.001 «Σύνδεσµος Ύδρευσης» κατά 1339,00 ευρώ και
µειώνουµε τον Κ.Α. Εξόδων 00-6495.001 «Λοιπές δαπάνες» µε το ανωτέρω ποσό.

-

∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 00-6151 «∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη
τελών και φόρων» µε ποσό 7.000,00 ευρώ και µειώνουµε τον Κ.Α.Ε.

00-6495.018

«∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ» µε το ανωτέρω ποσό.
-

∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 00-6525 «Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών» µε ποσό
5.000,00 ευρώ και µειώνουµε τον Κ.Α.Ε. 9111 «Αποθεµατικό» µε το ανωτέρω ποσό.

-

∆ηµιουργούµε νέο Κ.Α. Εξόδων 00-6311 «Φόροι τόκων» µε ποσό 15.000,00 ευρώ και
µειώνουµε τον Κ.Α.Ε. 9111 «Αποθεµατικό» µε το ανωτέρω ποσό.

-

∆ιαγράφουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1322.009 «Έσοδα από Leader» µε το ποσό των 325.000,00
ευρώ και διαγράφουµε ταυτόχρονα τους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
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30-7326.004 «Αναπλ. Περιβαλ. Χώρου πλατείας Καλάµου» µε ποσό 150.000,00 ευρώ
30-7331.001 «Αποκατάσταση κτιρίων στις Αλυκές Αλεξάνδρου» µε ποσό 115.000,00 ευρώ
30-7336.001 «Αποκατ. και αναδ. χερσαίου χώρου Αλυκών Αλεξάνδρου» µε ποσό 60.000,00
ευρώ.
- Μειώνουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» κατά 50.656,91 ευρώ (εκ παραδροµής είχε εγγραφεί σε λάθος Κ.Α.Ε.)
και εγγράφουµε στον Κ.Α. Εσόδων 1322.010 «Έσοδα από Πράσινο Ταµείο» το ποσό των
50.656,91 ευρώ. Αντίστοιχα στα έξοδα δηµιουργούµε νέο Κ.Α.Ε. 30-7326.027 «Ανάπλαση
δηµοτικής έκτασης οικισµού Καρυάς» µε ποσό 50.656,91 ευρώ και διαγράφουµε τον Κ.Α.
Εξόδων 30-7341.010 µε το ίδιο ποσό.
-

Μειώνουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» κατά 107.237,93 και αντιστοίχως τον Κ.Α. Εξόδων 30-7341.008
«Αγροτική οδοποιία Καρυάς (Αγ.Κων/νος-Καρούλα)» λόγω ολοκλήρωσης του έργου (µε τη
σηµείωση να τροποποιηθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα).

-

Μειώνουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1314.001 «Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα Θησέας» κατά
59.000,00 ευρώ και µειώνουµε ισόποσα τον Κ.Α. Εξόδων 9111 «Αποθεµατικό», διότι εκ
παραδροµής είχε εγγραφεί µεγαλύτερο ποσό στο σκέλος των εσόδων από χρηµατοδοτήσεις
για έργα «Θησέα» από εκείνο των εγγεγραµµένων έργων για τον ίδιο σκοπό στο σκέλος των
εξόδων.

Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, µετά τις ανωτέρω
περιγραφόµενες προσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως
εξής:

ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ:

16.552.759,23

ΕΚΤΑΚΤΑ:

25.650.522,94

ΧΡΗM. ΥΠΟΛΟΙΠΟ:
ΣΥΝΟΛΟ:

710.000,00

42.913.282,17

ΕΞΟ∆Α
∆ΑΠΑΝΕΣ:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΣΥΝΟΛΟ:

42.785.943,40
127.338,77
42.913.282,17

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση των νέων πινάκων Στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2015, σύµφωνα µε το
συνηµµένο σχέδιο.
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Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν είκοσι ένα (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Κων/νος Γληγόρης.
Λευκό ψήφισαν επτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Κατωπόδη Ευανθία,
Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Σκληρός Παναγιώτης, Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας
Αθανάσιος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία,
αποφασίζει:
Α. Την διόρθωση-προσαρµογή του προϋπολογισµού, Τεχνικού Προγράµµατος και Ο.Π.∆. του
∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και την ενσωµάτωση αναγκαίων
παρεµβάσεων και αλλαγών από στοιχεία που προέκυψαν κατά την τελευταία επεξεργασία,
απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου µας σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015, µετά τις ανωτέρω
περιγραφόµενες προσαρµογές, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως
εξής:
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ:

16.552.759,23

ΕΚΤΑΚΤΑ:

25.650.522,94

ΧΡΗM. ΥΠΟΛΟΙΠΟ:
ΣΥΝΟΛΟ:

710.000,00

42.913.282,17

ΕΞΟ∆Α
∆ΑΠΑΝΕΣ:

42.785.943,40

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΣΥΝΟΛΟ:

127.338,77
42.913.282,17

Β. Την έγκριση των νέων πινάκων Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2015, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.
Γ. Την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος, το οποίο είναι συνηµµένο της
παρούσης, σύµφωνα µε την αρ. 2/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την
διόρθωση που αναφέρεται στην εισήγηση και συγκεκριµένα αφαιρώντας το έργο: «Αγροτική
οδοποιία Καρυάς (Αγ.Κων/νος-Καρούλα)», ποσού 107.237,93 ευρώ, λόγω ολοκλήρωσης του
έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.19/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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