ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 46ης/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 289/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα την 28 του μήνα Σεπτεμβρίου του
έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου μετά την αριθ. πρωτ. 21823/27-9-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του Δήμου, έργα από δάνεια του ΤΑΣ και πρέπει να
απορροφηθεί το 80% της χρηματοδότησης μέχρι τις 31-12-2017.
Επίσης πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό άμεσα, έργα από προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ .
Οι ανωτέρω διαδικασίες είναι χρονοβόρες και για το λόγο αυτό πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως η
Ο.Ε. του Δήμου, προκειμένου να προωθηθεί το θέμα, στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης για το θέμα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ : Απόφαση Ο.Ε. για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος 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.Δ.
3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των
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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. Δια 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 Δήμων 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 Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύμφωνα με
το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της
απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού
απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
(ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης
θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία
εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη
τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για
όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού,
καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική
επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής
διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών
της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι
υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311 τ.Β’/26-07-2016) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
ου
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2017», μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1
τετραμήνου του 2017, οι Δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν
τον προϋπολογισμό του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά
οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2016, προκειμένου
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
• το άρθρο 8 του Β.Δ. 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 Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 13/2017
(ΑΔΑ: ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.
42221/01-03-2017 (ΑΔΑ:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 122/2017
(ΑΔΑ:7ΤΕΕΩΛΙ-ΧΝ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 74161/27-042017 (ΑΔΑ:7ΛΦΨΟΡ1Φ-ΠΑΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
η
• την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με τις αριθμ. 225/2017
(ΑΔΑ:Ω4Β4ΩΛΙ-ΕΗ8) και 245/2017 (ΑΔΑ:7ΤΦΧΩΛΙ-6ΩΗ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 144594/13-07-2017 (ΑΔΑ:69ΒΘΟΡ1Φ-ΥΣΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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•

•

η

Την 3 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε με τις αριθμ.300/2017 (ΑΔΑ:
7ΙΜΧΩΛΙ-Υ6Ζ) και 318/2017 (ΑΔΑ: ΩΜ4ΘΩΛΙ-Ψ6Ι) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με
την αριθμ. πρωτ. 208208/07-09-2017 (ΑΔΑ: 68ΝΞΟΡ1Φ-ΓΦΟ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να
χρηματοδοτηθούν κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού και κρίνονται απαραίτητες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο
η

Την 4 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111):
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες» κατά το ποσό των 1.005,00 ευρώ, επειδή
δεν απαιτείται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» κατά το ποσό των 1.300 ευρώ, επειδή δεν
απαιτείται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο
στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6264.003 με τίτλο «Συντήρηση συστήματος ψύξης-θέρμανσης δημοτικών
κτιρίων» κατά το ποσό των 1.300 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6274.003 με τίτλο «Δαπάνη καθαρισμού μοκετών γραφείων Π.Σ., Βρεφ., ΚΑΠΗ
κ.λπ» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν απαιτείται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6473.001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο
ΚΑΠΗ» κατά το ποσό των 1.500,00 ευρώ, επειδή εκτιμάται ότι δεν θα δαπανηθεί μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6614 με τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» κατά το ποσό των 2.000
ευρώ, επειδή δεν απαιτείται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που
είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6631 με τίτλο «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» κατά το
ποσό των 500 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6654.002 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού Υλικού (εκπαιδευτικό)» κατά το ποσό
των 1.500 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο
το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6654.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού Υλικού (παιδαγωγικό)» κατά το ποσό
των 900 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το
ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6654.004 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού Υλικού (ψυχαγωγικό)» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων (πυροσβεστήρες κ.λπ.)» κατά το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους
ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-7135.001 με τίτλο «Μηχανολογικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός στον Ρ/Σ
Καρυάς» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους ολόκληρο το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
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-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των
4.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ολόκληρο το
ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.073 με τίτλο «Αποκαταστάσεις στον Δήμο Λευκάδας μετά από επικίνδυνα
καιρικά φαινόμενα» κατά το ποσό των 1.200,00 ευρώ, επειδή σύμφωνα με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους δε θα συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που
είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου.
-Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.028 με τίτλο «Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων των πράξεων
εφαρμογής Δ. Λευκάδας» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί
και να αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους λόγω καθυστέρησης σύνταξης της μελέτης.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 34.205,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δημιουργία και ενίσχυση των παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού Λογιστή για έλεγχο Ισολογισμού», με το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί ο έλεγχος ισολογισμού-απολογισμού έτους 2016,
ανάγκη που δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και μετέπειτα κατά την
αναμόρφωση αυτού.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός», με το ποσό των 1.005,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του
Δήμου, το ύψος των οποίων δεν ήταν γνωστό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6274.002 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων», με το
ποσό των 4.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες για τον καθαρισμό των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την αρχική σύνταξη
του προϋπολογισμού.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6279.001 με τίτλο «Απολυμάνσεις κτιρίων», με το ποσό των 1.500,00 ευρώ,
προκειμένου , προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες για απολυμάνσεις (μυοκτονίες,
απεντομώσεις κ.λπ.) για την αποφυγή ασθενειών/λοιμώξεων και τη διατήρηση της υγιεινής των κτιρίων
του Δήμου, το ύψος των οποίων δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6661 με τίτλο «Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων», με το ποσό των
1.500,00 ευρώ, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες που το ύψος τους δεν προβλέφθηκε κατά τη
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού για να αποκατασταθούν υφιστάμενες φθορές σε κτίρια του
Δήμου και να είναι ασφαλή και λειτουργικά.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων», με το ποσό των 1.000,00
ευρώ, προκειμένου συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των μηχανημάτων έργων
του Δήμου ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά και οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν
κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-6673 με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού», με το
ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου καλυφθούν ανάγκες για την επιδιόρθωση επίπλων, σκευών και
λοιπού εξοπλισμού των παιδικών σταθμών και λοιπών δομών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού του Δήμου.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-7131.001 με τίτλο «Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές)»,
με το ποσό των 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για μηχανήματα κ.λπ. για την
απρόσκοπτη λειτουργία των παιδικών σταθμών και λοιπών δομών του Δήμου, το ύψος των οποίων
δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού του Δήμου.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 15-7131.002 με τίτλο «Μηχανήματα & λοιπός εξοπλισμός (αθλητισμός)», με το
ποσό των 1.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες για μηχανήματα κ.λπ. για την
απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού του Δήμου.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6263.002 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργων»,
με το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
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και μηχανημάτων έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους, το ύψος των οποίων δεν είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», με το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειμένου συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των μεταφορικών μέσων
ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά, το ύψος των οποίων δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισμού του Δήμου.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.083 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού πρανών αγροτικών δρόμων Δ.Ε.
Σφακιωτών», με το ποσό των 1.200,00 ευρώ, προκειμένου να είναι προσβάσιμοι οι αγροτικοί δρόμοι
και να διέρχονται οι πεζοί και τα οχήματα με ασφάλεια, ανάγκη η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.062 με τίτλο «Ολοκλήρωση Μελέτης πράξης εφαρμογής Π.Μ.Νυδρίου-Μ.
Αυλακίου», με το ποσό των 10.000,00 ευρώ το ύψος του οποίου δεν είχε προβλεφθεί κατά την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω μελέτη και να
προχωρήσουν τα πολεοδομικά σχέδια.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών στους Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας,
διαμορφώνεται στο ποσό των 34.205,00 Ευρώ.

Γ. Προνοιακά Επιδόματα
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.003 με τίτλο «Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης – σπαστικά» με το ποσό
των 5.000,00 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
2.660,57 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 350,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό
που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.006 με τίτλο «Επίδομα στεγαστικής συνδρομής» με το ποσό των 5.999,00
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 5.526,80 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 Δημοσίου» με το
ποσό των 227,30 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 30.566,91 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 κωφάλαλα άτομα» με το ποσό των 4.940,00 ευρώ,
επειδή δεν προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 55.270,58 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 50.607,08 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόματα σε νέους δικαιούχους και τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.002 με τίτλο «Επίδομα αιμοτολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία,
αιμορροφιλία, Αids» με το ποσό των 4.663,50 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν προνοιακά
επιδόματα σε νέους δικαιούχους και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

Δ. Αύξηση εσόδων – εξόδων
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 0621 με τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων» με το ποσό των
45.991,27 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόματα σε νέους δικαιούχους και τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το δίμηνο
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017 (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 432/26-09-17 έγγραφο του Αυτοτελούς
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-

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Λευκάδας, το υπ’ αρ. πρωτ.
19048/25-08-2017 έγγραφο του ίδιου τμήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, την αρ. πρωτ. 28868/28-08-17 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αλληλογραφία
η οποία αποδεικνύει ότι το ποσό του αιτήματος για τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων
κατανέμεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6741.001 με τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας» με το ποσό
των 45.991,27 ευρώ, προκειμένου να καταβληθούν προνοιακά επιδόματα σε νέους δικαιούχους και τα
οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Ε. Αυξομείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262.001 «Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεματοποιητή αστικών αποβλήτων»
κατά το ποσό των 112.280,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Το ανωτέρω ποσό των 112.280,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Καλάμου», με το
ποσό των 16.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού
και αντικατάστασης φθαρμένων λαμπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχημάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.017 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Καστού», με το
ποσό των 19.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού υλικού
και αντικατάστασης φθαρμένων λαμπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.018 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλομένου»,
με το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες φθορών ηλεκτρολογικού
υλικού και αντικατάστασης φθαρμένων λαμπτήρων για την ασφάλεια κίνησης πολιτών και οχημάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με το ποσό των
25.000,00 ευρώ, προκειμένου να επεκταθεί το ήδη υπάρχον δίκτυο ΦΟΠ εκτός οικισμών.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.002 με τίτλο «Επέκταση παρ. δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου πόλης»,
με το ποσό των 25.000,00 ευρώ, προκειμένου να επεκταθεί το ήδη υπάρχον δίκτυο ΦΟΠ εντός σχεδίου
της πόλης της Λευκάδας.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.015 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για σύνταξη πρότασης
χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για τις δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας », με
το ποσό των 2.480,00 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.

ΣΤ. Αυξομείωση Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7413.001 με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού στο Δήμο
Λευκάδας» κατά το ποσό των 25.000,00 ευρώ, λόγω μη ετοιμότητας της μελέτης και συνεπώς δεν
προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6672 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» κατά το ποσό των 4.000,00
ευρώ, λόγω υπερεκτίμησης του κόστους συντήρησης των μηχανημάτων κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού
Το ανωτέρω ποσό των 29.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6263.002 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων
έργων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ προκειμένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν
έκτακτες βλάβες των οχημάτων, ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 3.000
ευρώ, προκειμένου να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν έκτακτες βλάβες των μεταφορικών μέσων
ώστε να καθίστανται ασφαλή και λειτουργικά.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.003 με τίτλο «Στερεωτικές παρεμβάσεις αποκατάστασης κτιρίου Απόλλων
Καρυάς» κατά το ποσό των 22.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν στερεωτικές εργασίες
στο κτίριο του Δήμου ώστε να καταστεί ασφαλές.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.003 με τίτλο «Απολυμάνσεις – απεντομώσεις δημοτικών χώρων» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να απολυμανθούν δημοτικοί χώροι για λόγους δημόσιας υγείας.
Η. ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΣ

6

-

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1322.012 με τίτλο «Έσοδα από Τ.Α.Σ.», με το ποσό των 81.648,29 €, σχετικά
με τη χορήγηση της β΄ δόσης δανείου, μέσω του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.)
Λευκάδας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 541/20-09-2017 έγγραφο της υπηρεσίας για την επισκευή
σχολικών κτιρίων τα οποία είχαν υποστεί ζημιές από το σεισμό του 2003.
Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.037 με τίτλο «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην δημοτικά
σχολεία) Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου», με το ποσό των 81.648,29 €, προκειμένου να εκτελεστούν
εργασίες επισκευών στα σχολικά κτίρια της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.
Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

Α) Την υπ’ αρ. πρωτ. 636/07-08-2017 με ΑΔΑ: ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ, απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο
αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020» συνολικής δαπάνης 384.838,71 ευρώ το
οποίο αναλύεται σε δύο υποέργα με τίτλους α) Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο
αγωγό και β) Αρχαιολογική Παρακολούθηση και
Β) την υπ’ αρ. πρωτ. 651/07-08-2017 με ΑΔΑ: Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4, που αφορά την ένταξη της Πράξης με τίτλο
«Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού
Σβορώνου στη Λευκάδα» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 2014-2020», συνολικής δαπάνης
483.870,97 ευρώ,
θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2017 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και
Εξόδων.
. Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.029 με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου – Καστού με
υποθαλάσσιο αγωγό» με το ποσό των 354.838,71 €
- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.030 με τίτλο «Αρχαιολογική Παρακολούθηση» με το ποσό των
30.000,00 €
- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.031 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού
Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 483.870,97
ευρώ.

-Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δημιουργία των νέων ΚΑΕ των παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων:
-

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.007 με τίτλο, «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου – Καστού με
υποθαλάσσιο αγωγό» με το ποσό των 354.838,71 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθεί το φθαρμένο
υποθαλάσσιο δίκτυο ύδρευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.008 με τίτλο «Αρχαιολογική Παρακολούθηση», με το ποσό των
30.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες αρχαιολογικές εργασίες κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου της ενίσχυσης ύδρευσης νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο
αγωγό.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7341.009 με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού
Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με το ποσό των 483.870,97
ευρώ προκειμένου να αντικατασταθεί το υφιστάμενο φθαρμένο δίκτυο ύδρευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, το
αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) διαμορφώνεται στο ποσό των 465,20 ευρώ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
η

Την 4 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 289/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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