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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 33ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 400/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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
Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10.06.2021 (ΦΕΚ 2476/τ.Β΄/10.06.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 22879/18-6-21 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
έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ης

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους
2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα 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 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
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«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. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 30170/Β/01-08-2020, τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ου
7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και εντός του 1 τετραμήνου του 2021, οι Δήμοι
υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2021 και να
προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη
τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, 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 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 203/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1131/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΗ2ΟΡ1ΦΟΑ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την ανάγκη πραγματοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα
και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31-12-2020.
η
• Την 1 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 26/2021 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42121/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞ4ΟΡ1Φ-8ΑΞ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 37/2021 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53446/02-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ζ7ΟΡ1Φ-ΑΨΔ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 3 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 49/2021 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68753/27-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ1ΣΟΡ1Φ-3ΧΦ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 4 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 65/2021 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 77653/10-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ7ΙΟΡ1Φ-ΞΡΥ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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• 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
η

Την 5 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

1)
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 44489/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) απόφαση του ΥΠΕΣ
περί επιχορήγησης των ΟΤΑ της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, ο
Δήμος Λευκάδας επιχορηγείται με το ποσό των 1.581.700,60 ευρώ και θα πρέπει να εγγραφούν στον
προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
2)
Την απόφαση αρ. 379/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΚ4ΩΛΙ-ΤΚ9) της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της
επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ και
3)
Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020, άρθρο 40, παρ. ιη) σύμφωνα με την οποία η Ο.Ε. «αποφασίζει για την
αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά
προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη
διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177)».
θα πρέπει να εγγραφεί στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων (μέσω του
τακτικού προϋπολογισμού)
Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1215.003 με τίτλο «Επιχορήγηση Δ. Λευκάδας για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» με το ποσό των 1.581.700,60 €.

Το ανωτέρω ποσό των 1.581.700,60 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (9111),
,
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 167.834,24 € προκειμένου να εξοφληθούν δικαστικές αποφάσεις και
διαταγές πληρωμών.
Το υπόλοιπο ποσό των 1.413.866,36 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού 9111 για την αποπληρωμή σε
ήδη εγγεγραμμένους Κ.Α. Εξόδων που αφορούν οφειλές ΠΟΕ όλων των υπηρεσιών του Δήμου στους Κ.Α.Ε.: 008117.009, 10-8117.009, 15-8115, 20-8117.009, 25-8117.009, 30-8117.009, 35-8117.009, 45-8117.009, 628117.001 και 70-8117.009.

Εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε θα δοθεί προτεραιότητα στις πληρωμές ληξιπρόθεσμων τιμολογίων που
έχουν εκδοθεί το 2021 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 30-6-2021.
Η διαδικασία των ανωτέρων πληρωμών εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ολοκληρώνεται μέχρι την
30 Ιουνίου 2021, εκτός και υπάρξει παράταση του προγράμματος, οπότε η πληρωμή δύναται να ολοκληρωθεί σε
νέα προθεσμία.

B. Λοιπές επιχορηγήσεις
Λαμβάνοντας υπόψη: (α) την αρ. 12018 απόφαση περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 0.1503/27-03-2020 (Β΄ 1256)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για
36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», ΦΕΚ αρ. φύλλου 1712/Β΄/26-04-2021 και (β) την υπ’ αρ. πρωτ.
18893/28-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΔΩΛΙ-9ΦΙ), που αφορά τη δίμηνη παράταση απασχόλησης ωφελουμένων του
προγράμματος του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020, προκειμένου για την πληρωμή των εργοδοτικών
εισφορών των απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ., κρίνεται αναγκαία η
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ενίσχυση των αντίστοιχων Κ.Α. Εσόδων - Εξόδων.
Αύξηση Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1219.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ" με το ποσό των 25.453,36 €.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη αύξηση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 70-6054.005 με τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων ΟΑΕΔ" με το ποσό των
25.453,36 €.

Γ. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1. Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. 40606/31-05-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΒΓ46ΜΤΛ6-8ΛΕ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), συνολικής δαπάνης 246.000,00 ευρώ και β) την υπ’ αρ. 374/08-06-2021
(ΑΔΑ: ΨΗΜΣΩΛΙ-ΡΧΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει να
εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για
τμήματος του Π.Δ.Ε.)

χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού

- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.045 με τίτλο «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας
για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» με το
ποσό των 246.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 64-7323.018 με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων οδικού δικτύου
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων νήσου Καλάμου Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 246.000,00 €, για την
υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της δημοτικής οδού της κοινότητας Επισκοπής, των εργασιών για την
αντιμετώπιση φαινομένων καθιζήσεων και καταστροφών στο δρόμο Επισκοπής Καλάμου και εργασιών
αποκατάστασης του οδικού δικτύου ενός του οικισμού, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου.

2. Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. 40840/01-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΜ546ΜΤΛ6-ΘΔΓ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που
αφορά τη χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V
για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιωατικού κοινού συνολικής δαπάνης 50.000,00 ευρώ και β)
την υπ’ αρ. 373/08-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΖ9ΥΩΛΙ-0ΝΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της
χρηματοδότησης, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για
τμήματος του Π.Δ.Ε.)

χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού

- Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.046 με τίτλο «Ένταξη Πράξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ¨Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή
και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» με το ποσό των 50.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 60-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την
αναβάθμιση στάσεων του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 50.000,00 €, για την προμήθεια δέκα πέντε νέων
στάσεων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού το οποίο χρησιμοποιεί τη συγκοινωνία για τις
μετακινήσεις του. Οι στάσεις αυτές θα αναπτυχθούν στις βασικές οδικές αρτηρίες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
του Δήμου, σύμφωνα με την αρ. 52/2021μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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Δ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 8.464,00 ευρώ, λόγω μετακίνησης υπαλλήλου από την
Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.007 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ» κατά το ποσό των
2.328,00 ευρώ, που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές του ανωτέρω μετατασσόμενου υπαλλήλου.
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7321.001 με τίτλο «Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων του
τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας» κατά το ποσό των 60.387,01 ευρώ, διότι το έργο πρόκειται να
ενταχθεί σε χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Το ανωτέρω ποσό των 71.179,01 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 8.464,00 ευρώ, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με προτεραιότητα τη δίμηνη πρόσληψη, σύμφωνα με
το υπ’ αρ. εσωτ. πρωτ. 1046/13-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 2.328,00 ευρώ,
για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με προτεραιότητα τη δίμηνη πρόσληψη, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσωτ. πρωτ. 1046/1305-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6117.005 με τίτλο «Μεταφορές και διάθεση ογκωδών αντικειμένων» κατά το
ποσό των 30.387,01 ευρώ, επειδή η συσσώρευση των ογκωδών αντικειμένων αυξάνεται κατά τη θερινή περίοδο
λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας, αλλά και λόγω της προετοιμασίας των τουριστικών καταλυμάτων του νησιού.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6236.002 με τίτλο «Μίσθωση ενός απορριμματοφόρου και ενός HOOK LIFT»
κατά το ποσό των 29.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των απορριμμάτων από το ΣΜΑ
Λευκάδας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου επειδή τα απορριμματοφόρα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν και
χρησιμοποιούνται κυρίως εντός της διοικητικής περιφέρειας του ΟΤΑ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1302/1106-2021 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7112.003 με τίτλο «Αγορά αγροτεμαχίου για αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αγ.
Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 1.000,00 € προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά του
αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 1.064,74 τ.μ., σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νση των Τεχνικών
Υπηρεσιών, που βρίσκεται στη θέση ¨Πάνω Αλώνια¨ στην Τ.Κ. Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων σύμφωνα με το υπ’
αρ. πρωτ. 21990 Πρακτικό της Τριμελής Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτου.

Ε. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης
δεν πρόκειται να διατεθεί μέχρι της 31-12-2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6117.002 με τίτλο «Εργασίες μέτρησης υδρόμετρων Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το
ποσό των 2.500,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί μέχρι της 31-12-2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 με τίτλο «Προμήθεια νερού από σύνδεσμο ύδρευσης των Δήμων
Λευκάδας και Αιτ/νίας» κατά το ποσό των 24.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να
διατεθεί μέχρι της 31-12-2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.029 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτών και ανταλλακτικών τους» κατά το ποσό
των 3.500,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί μέχρι της 31-12-2021.

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.030 με τίτλο «Προμήθεια υδρόμετρων» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ,
λόγω διεξαγωγής ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που βρίσκεται το στάδιο της κατακύρωσης.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.040 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και αυτοματισμών
αντλιοστασίων» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί μέχρι
της 31-12-2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.034 με τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα ΔΕ
Λευκάδας» κατά το ποσό των 12.400,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί ενός
χρήσης 2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.058 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων
γεωτρήσεων αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ» κατά το ποσό των 5.420,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης
δεν πρόκειται να διατεθεί μέχρι της 31-12-2021.
Το ανωτέρω ποσό των 65.820,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 3.200,00 ευρώ, που αφορά την πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού με δίμηνη απασχόληση δύο υδρονομέων στην Δ.Ε. Ελλομένου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ,
που αφορά την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με δίμηνη απασχόληση
δύο υδρονομέων στην Δ.Ε. Ελλομένου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος
Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6117.013 με τίτλο «Εργασίες μέτρησης υδρομέτρων Δ.Ε. Ελλομένου» κατά
το ποσό των 11.500,00 ευρώ, λόγω λήξης της σύμβασης και προκειμένου να ανατεθεί εκ νέου η παροχή
υπηρεσιών για τις μετρήσεις των ρολογιών στις παροχές ύδρευσης στη Δ.Ε. Ελλομένου, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
εσ. πρωτ. 1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.017 με τίτλο «Εργασίες παρακολούθησης και αντιμετώπισης βλαβών
γεωτρήσεων και δεξαμενών Δ.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των 18.600,00 ευρώ, προκειμένου να εντοπιστούν τα
προβλήματα στις γεωτρήσεις και να αντιμετωπιστούν οι βλάβες στις δεξαμενές της Δ.Ε. Σφακιωτών , σύμφωνα με
το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.018 με τίτλο «Προμήθεια σωληνων Δ.Ε.. Καλάμου-Καστού» κατά το
ποσό των 9.000,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στις δεξαμενές των δύο Τοπικών
Κοινοτήτων, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7425.012 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης δικτύων Δ.Ε. Καστού» κατά το
ποσό των 22.720,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες απόφραξης του δικτύου της ύδρευσης
και να δοθεί λύση στο χρονίζων πρόβλημα της έλλειψης υδροδότησης στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις του
νησιού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1294/10-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης,
Αποχέτευσης.

ΣΤ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-10-15-30-50-70) και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε.
9111)

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6737.001 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με ΚΟΙΝΣΕΠ» κατά το ποσό των
42.927,00 ευρώ, διότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο σύνολό της η παροχή υπηρεσιών συνεργασίας
μεταξύ Δήμου και ΚΟΙΝΣΕΠ της διάθεσης εξειδικευμένου προσωπικού και οι ανάγκες πρόκειται να καλυφθούν
μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δ. Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 7.600,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί ενός χρήσης 2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7112.005 με τίτλο «Αγορά οικοπέδου στη θέση Κουλούρια (Βουρνικά) Δ.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 13.000,00 ευρώ, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουν συγκεντρωθεί τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την αγορά του οικοπέδου.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.130 με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού Φρυνίου» κατά
το ποσό των 3.400,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 252/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει το
πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου και προκύπτει ποσό έκπτωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.116 με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικής οδού Ουλωφ Πάλμε» κατά το ποσό των
9.000,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο της πίστωσης δεν πρόκειται να διατεθεί ενός χρήσης 2021.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 11.856,00 ευρώ, που αφορούσε την πρόσληψη ενός
ατόμου κατηγορίας ΔΕ στην Δημοτική Αστυνομία στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κινητικότητας 2020, η οποία τελικά δεν
πραγματοποιήθηκε.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 50-6051.005 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ» κατά το ποσό των
2.880,00 ευρώ, απόδοσης εργοδοτικών εισφορών που αφορούσε την πρόσληψη του αναφερόμενου υπαλλήλου
κατηγορίας ΔΕ στην Δημοτική Αστυνομία στο Ενιαίο Πρόγραμμα Κινητικότητας 2020 η οποία τελικά δεν
πραγματοποιήθηκε.
Το ανωτέρω ποσό των 90.663,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.002 με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ.» κατά το ποσό των
1.433,00 ευρώ, που αφορά τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου για το έτος 2021, σύμφωνα με την από 22-04-2021 οικονομική προσφορά.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.011 με τίτλο «Φωτοτυπίες σχεδίων» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, λόγω
της συνολικής αποτύπωσης και της συγκέντρωσης τεκμηρίων της ακίνητης περιουσίας του Δήμου απαιτείται η
φωτοτύπηση των συμβολαίων και των τοπογραφικών διαγραμμάτων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6142.001 με τίτλο «Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής
μεθόδου» κατά το ποσό 7.600,00 ευρώ, προκειμένου να ανατεθούν υπηρεσίες υποστήριξης διπλογραφικής
λογιστικής μέχρι το τέλος του έτους.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6414 με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου
να καλυφθούν στο μέλλον οι μεταφορές υπαλλήλων και διαφόρων υλικών στις Δ.Ε. Καλάμου και Καστού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 7.000,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
τέσσερις προσλήψεις με έκτακτο προσωπικό (φύλακες) δίμηνης απασχόλησης στα μουσεία Καβάλου και
Σικελιανού και στις αθλητικές εγκαταστάσεις κατά τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με το από 18-06-2021 έγγραφο
του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 6.916,00 ευρώ, για την πρόσληψη ενός οδηγού κατηγορίας
ΔΕ 29 στον Α΄ Κύκλο του Ενιαίου Προγράμματος Κινητικότητας 2021, σύμφωνα με το από 19-04-2021 ηλεκτρονικό
αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 29.685,00 ευρώ, για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι και
πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα στην ΔΕ Καλάμου, στη ΔΕ Καστού και την Τ.Κ. Πόρου, σύμφωνα με τα υπ’
αρ. εσ. πρωτ. 981/06-05-2021 και 1051/13-05-2021 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Επίσης, για την
πρόσληψη τριών ανέργων (1 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Σιδηρουργού, 1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων) μέσω προγράμματος
επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνιους άνεργους ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ.
11/2017 Πρόσκληση, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 982/06-05-2021, 1316/15-06-2021 και 1341/22-06-2021,
έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, η δαπάνη αφορά την παράταση των συμβάσεων των
τεσσάρων εργατών γενικών καθηκόντων μέχρι τέσσερις μήνες στα πλαίσια της αντιμετώπισης του περιορισμού
διασποράς του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1302/16-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6051.008 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ» κατά το ποσό των
1.687,00 ευρώ, για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών της πρόσληψη ενός οδηγού κατηγορίας ΔΕ 29 στον
Α΄ Κύκλο του Ενιαίου Προγράμματος Κινητικότητας 2021, σύμφωνα με το από 19-04-2021 ηλεκτρονικό αίτημα της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
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Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 8.202,00 ευρώ,
για απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών πρόσληψης εργατών μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα
στην ΔΕ Καλάμου, στη ΔΕ Καστού και την Τ.Κ. Πόρου, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 981/06-05-2021 και
1051/13-05-2021 και τριών ανέργων μέσω προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνιους
άνεργους ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την αριθμ. 11/2017 Πρόσκληση, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. εσ. πρωτ.
982/06-05-2021, 1316/15-06-2021 και 1341/22-06-2021, και τεσσάρων εργατών γενικών καθηκόντων μέχρι
τέσσερις μήνες στα πλαίσια της αντιμετώπισης του περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με
το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1302/16-06-2021 εγγράφων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041.001 με τίτλο «Λοιπές αποδοχές ΙΔΟΧ» κατά το ποσό των 1.808,91 ευρώ, για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός συντηρητή κτιρίων κατηγορίας ΔΕ μέχρι της 31-12-2021.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041.002 με τίτλο «Αποδοχές ΙΔΟΧ καθαρίστριες σχολείων» κατά το ποσό των
22.000,00 ευρώ, για την πληρωμή μηνός Ιουνίου (στις 30-06-2021 λήγουν οι συμβάσεις τους) και την αύξηση των
αποδοχών τους λόγω αλλαγής στις συμβάσεις εργασίας τους, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1105/19-05-2021
και 1094/18-05-2021 έγγραφα του γραφείου μισθοδοσίας και Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού καθαριότητας
στις σχολικές μονάδες» κατά το ποσό των 5.851,00 ευρώ, για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μηνός
Ιουνίου και των λοιπών ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να αποδοθούν, λόγω αύξησης των αποδοχών τους
που προέκυψε από αλλαγή των συμβάσεων εργασίας τους, σύμφωνα με τα υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 1105/19-05-2021
και 1094/18-05-2021 έγγραφα του γραφείου μισθοδοσίας και Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6236.002 με τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Απολλωνίων – Ελλομένου»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να ενοικιαστεί ακίνητο για χρήση πάρκινγκ στην Δ.Ε. Ελλομένου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6236.003 με τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Λευκάδας-Σφακιωτών» κατά
το ποσό των 1.100,00 ευρώ, προκειμένου να ενοικιαστεί ακίνητο για χρήση πάρκινγκ στο Λιμάνι της Νικιάνας προς
την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού, ειδικά τους θερινούς μήνες.
Ζ. Αυξομειώσεις έργων ΣΑΤΑ
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.133 με τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Απολλωνίων,
Ελλομένου και Καρυάς» κατά το ποσό των 31.080,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 385/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει το πρακτικό κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου και προκύπτει
ποσό έκπτωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.056 με τίτλο «Αποκατάσταση - επισκευή κοινόχρ. χώρων ΔΕ Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 17.600,00 ευρώ, σύμφωνα με την αρ. 393/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει
το πρακτικό κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου και προκύπτει ποσό έκπτωσης.
Το ανωτέρω ποσό των 48.680,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.032 με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Ε. Απολλωνίων, Δ.Ε.
Καρυάς και Δ.Ε. Ελλομένου» κατά το ποσό των 37.100,00 ευρώ, προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές στο
οδόστρωμα των αναφερόμενων Δημοτικών Ενοτήτων για την ασφάλεια των πολιτών και των αυτοκινήτων.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.125 με τίτλο «Καθαρισμοί - βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 37.200,00 ευρώ, προκειμένου να καθαριστούν οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι προς
αποφυγή ατυχημάτων και να καθιστούν προσβάσιμοι για όλους.

Mετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 1.466.090,26
(1.413.866,36 ευρώ χρημ/ση ληξιπροθέσμων + 52.223,90 ευρώ).

Η. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση
Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 25-6117.002 από «Εργασίες μέτρησης
υδρομέτρων Δ.Ε.
Απολλωνίων, Δ.Ε. Ελλομένου» σε νέο τίτλο «Εργασίες μέτρησης υγρομέτρων Δ.Ε. Απολλωνίων», διότι η πίστωση
της παροχής υπηρεσιών αφορά τη Δ.Ε. Απολλωνίων.
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Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 30-6699.016 από «Προμήθεια λουκέτων και κλειδαριών για
αντλιοστάσια και πίλαρ» σε νέο τίτλο «Προμήθεια λουκέτων και κλειδαριών», που εκ παραδρομής συντάχθηκε κατά
ης
την κατάρτιση της 1 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2021 και αφορά προμήθειες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο κ.Σέρβος Κων/νος είπε ότι ψηφίσει τα έσοδα και δηλώνει παρών στις δαπάνες.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας
οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 400/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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