ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 27ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 190/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 3 του µήνα Ιουλίου του έτους 2019,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ:
13074/28-6-2019 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 ∆ιοίκησης-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
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2019.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, 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.∆. 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».

1

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.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων οικ. έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», µετά τη λήξη της χρήσης 2018 και εντός του 1 τετραµήνου του 2019, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισµό του 2019 και να προχωρήσουν
σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως
αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2018, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
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 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 513/2018
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 15926/23-01-2019
(Α∆Α:Ψ648ΟΡ1Φ-ΙΜ4) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά
αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2018.
η
• Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 93/2019
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 67926/04-04-2019 (Α∆Α:
Ω1ΩΤΟΡ1Φ-ΓΚ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
• Την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 176/2019
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 118585/31-05-2019 (Α∆Α:
ΨΦΒΦΟΡ1Φ-2Ξ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 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 ∆ήµου.

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή
η

Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019 σύµφωνα µε τα παρακάτω:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
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Έχοντας υπόψη τη δηµοσίευση του ΦΕΚ αρ. 2466/Β΄/21-06-2019 που αφορά την τροποποίηση της
87847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης σε ∆ήµους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β΄ 3013)
µετά το πέρας της οκτάµηνης διάρκειας απασχόλησης των ωφελουµένων συνεχίζουν να απασχολούνται για
επιπλέον τέσσερις (4) µήνες µε τους ίδιους όρους οι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δηµόσια πρόσκληση
και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθούν στο προϋπολογισµό του
έτους 2019 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1219.013 µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕ∆» µε το ποσό των 68.000,00 €,
λόγω παράτασης του προγράµµατος της Κοινωφελούς εργασίας για τέσσερις µήνες.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση του υπάρχοντος ΚΑΕ στον παρακάτω
Κ.Α. Εξόδου:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6054.005 µε τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούµενων ΟΑΕ∆» µε το ποσό των
68.000,00 €, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1188/02-07-2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
και το από 28-06-2019 έγγραφο του γραφείου µισθοδοσίας για την πληρωµή των ωφελουµένων, λόγω της
τετράµηνης παράτασής τους του προγράµµατος απασχόλησης του ΟΑΕ∆.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1) Του Υπουργείου Εσωτερικών
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 37864/16-05-2019 µε Α∆Α: 6E1N465ΧΘ7-Θ1Θ που αφορά την ένταξη
της Πράξης στο πρόγραµµα µε τίτλο «Επιχορήγηση των ∆ήµων και των Νοµικών Προσώπων αυτών για
προσαρµογή λειτουργούντων δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές
του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017», του ΥΠΕΣ και την αρ.
198/2019 απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:6ΚΝΩΩΛΙ-ΡΒ2 που αφορά την αποδοχής της εν λόγω χρηµατοδότησης,
συνολικής δαπάνης 175.912,00 ευρώ, θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες
εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, Π∆Ε (Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων):
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.035 µε τίτλο «Ένταξη Πράξης του ∆ήµου Λευκάδας στο
Πρόγραµµα: "Επιχορήγηση των ∆ήµων και των Ν. Π. αυτών για προσαρµογή λειτουργούντων δηµοτικών
βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου
αδειοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017» µε το ποσό των 175.912,00 €.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-7342.001 µε τίτλο «Προσαρµογή λειτουργούντων δηµοτικών παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου Λευκάδας στις διατάξεις του Π.∆. 99/2017» µε το ποσό των 175.912,00 €.

2) Του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 30292/19-04-2019 µε Α∆Α:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 του Υπουργείου
Εσωτερικών, που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Επιχορήγηση των ∆ήµων της χώρας από το
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και την αρ. 163/2019 απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:6ΛΥΖΩΛΙ-0Φ∆ που αφορά την
αποδοχή της εν λόγω χρηµατοδότησης, συνολικής δαπάνης 690.200,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο
προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.036 µε τίτλο «Επιχορήγηση του ∆ήµου Λευκάδας στο
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» µε το ποσό των 690.200,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.022 µε τίτλο «Έργα προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ στο ∆ήµο
Λευκάδας» µε το ποσό των 690.200,00 €.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσό της µεταβολής ανέρχεται στα 934.112,00 ευρώ το οποίο
µέσω του αποθεµατικού του προϋπολογισµού έτους 2019 λαµβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο του
αποθεµατικού (9111: 52.803,53 €).

Γ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7326.004 µε τίτλο «Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά» κατά το ποσό των
49.600,00 ευρώ, διότι το έργο έχει εκτελεστεί µε διαδικασίες ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, έχει
συµβασιοποιηθεί (αρ. πρωτ. 8598/2019) και προκύπτει έκπτωση σύµφωνα και µε την αρ. 421/2018 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 75ΝΟΩΛΙ-4ΗΕ).
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.096 µε τίτλο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου Αγ.
Νικήτα λόγω της θεοµηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, διότι το έργο
δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί κατά το έτος 2019 λόγω έλλειψης των απαραίτητων ειδικών µελετών και
στερείται αδειοδότησης, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 50613/19-07-2018 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Λευκάδας.
Το ανωτέρω ποσό των 74.400,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.037 µε τίτλο «Προµήθεια νέου δαπέδου ασφαλείας στην παιδική χαρά
της πλατείας Σάντα» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθεί το δάπεδο της
παιδικής χαράς και την ασφάλεια και προστασία των νηπίων και των παιδιών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.129 µε τίτλο «Συντήρηση αγωγών όµβριων υδάτων» κατά το ποσό
των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν φθορές και να αντιµετωπιστούν οι αποθέσεις γαιών και
απορριµµάτων στους αγωγούς όµβριων για την αποφυγή πληµµυρών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.062 µε τίτλο «Ολοκλήρωση µελέτης πράξης εφαρµογής Π.Μ. Νυδριού
- Μ. Αυλακίου» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µέρος εξόφλησης της
µελέτης: Πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης Νυδρί – Μ. Αυλάκι Ν. Λευκάδας (Β΄και Γ΄ Κεφαλαίου),
σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 350/Φ.5.29.7/27-02-2019 της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7425.041 µε τίτλο «Εργασίες ελαιοχρωµατισµού και επισκευών σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 9.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές των σχολικών
κτιρίων για την ασφάλεια µαθητών και εκπαιδευτικών.

∆. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισµού

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6414.003 µε τίτλο «Μεταφορά υπόγειων κάδων από περιοχή Αγίου Μηνά»
κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι η δαπάνη δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί εντός έτους 2019 για τη
ης
µεταφορά των υπόγειων κάδων στην πλατεία της 8 Μεραρχίας, λόγω κατάθεσης ασφαλιστικών µέτρων από
τους ιδιοκτήτες.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-7112.003 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίου για αποκατάσταση ΧΑ∆Α Αγ. Πέτρου
∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η
δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες για την υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων απορριµµάτων» κατά το ποσό των 200,00
ευρώ, επειδή δεν απαιτείται το ποσό για την εν λόγω δαπάνη.

Το ανωτέρω ποσό των 6.200,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6673.002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής δεµατοποιητή» κατά το
ποσό των 6.200,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια διαφόρων ανταλλακτικών του
δεµατοποιητή για τη διασφάλιση της συνεχής λειτουργίας του.

Ε. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.013 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής αντλιών αποχέτευσης ∆Ε Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 2.060,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να δαπανηθεί ολόκληρο το ποσό.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.014 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού δεξαµενών ύδρευσης» κατά το ποσό
των 6.000,00 ευρώ, διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις
άµεσες προτεραιότητες για την υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6613 µε τίτλο «Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων» κατά το ποσό των 900,00 ευρώ, διότι το υπόλοιπο ποσό δεν πρόκειται να δαπανηθεί.
Το ανωτέρω ποσό των 8.960,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6262.009 µε τίτλο «Εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης αντλητικών συγκροτηµάτων
γεωτρήσεων και εργασίες καθαρισµού γεωτρήσεων» κατά το ποσό των 8.060,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν επείγουσες εργασίες καθαρισµού στα αντλητικά συγκροτήµατα.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.046 µε τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ και δικτύου
αποχέτευσης ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των 900,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 106/28-012019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εκ παραδροµής εγγράφηκε µικρότερο ποσό (3.026,58
η
ευρώ) στην 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019 αντί του ορθού 3.926,58 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.

Ζ. Έργα Πυροπροστασίας
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 70-7323.001 µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου και κατασκευή τοιχίου
στο παρακείµενο ρέµα στη Τ.Κ. Ασπρογερακάτων για πυροπροστασία» κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ,
διότι λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες
για την υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.026 µε τίτλο «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών» κατά το ποσό των
24.400,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό.
Το ανωτέρω ποσό των 74.400,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7326.013 µε τίτλο «Επιχωµάτωση ανοικτών χώρων ΧΑ∆Α για
πυροπροστασία» κατά το ποσό των 74.400,00 ευρώ, η δαπάνη κρίνεται αναγκαία λόγω της µεγάλης αύξησης
των απορριµµάτων. Επειδή ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης των δεµατοποιηµένων απορριµµάτων έχει
πλέον κορεστεί (σύµφωνα και µε έγγραφο του αναδόχου το υπ’ αρ. πρωτ. 18080/28-06-2019), απαιτείται άµεσα
η µεταφορά των παραγόµενων δεµατιών σε παρακείµενη θέση, προκειµένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος
πυρκαγιάς κατά τους θερινούς µήνες. Ας σηµειωθεί ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147/08-08-2016) µε τίτλο ¨∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)¨δηµιούργησαν καθυστέρηση της κατασκευής της ΜΟΠΑΚ διότι
απαιτούνταν συνεχείς αλλαγές των τευχών δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσς.
1198/03-07-2019 έγγραφο της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών.

H. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές ∆απάνες» κατά το ποσό των 896,60 ευρώ, διότι δεν πρόκειται
να διατεθεί ολόκληρη η πίστωση.
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Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή Ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµού» κατά το ποσό
των 3.443,40 ευρώ, επειδή προέκυψε ποσό έκπτωσης µετά το άνοιγµα των κλειστών προσφορών.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6117.001 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για το Ρ/Σ Καρυάς (δηµοσιογραφική
υποστήριξη)» κατά το ποσό των 11.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1159/26-06-2019 η εν λόγω
δαπάνη δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.007 µε τίτλο «∆ηµιουργία ιστοσελίδας για το µουσείο Σικελιανού και αγορά
λογισµικού» κατά το ποσό των 2.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1159/26-06-2019 η εν λόγω
δαπάνη δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.012 µε τίτλο «Εκτύπωση φυλλαδίων, καρτών, ενηµερωτικού υλικού µουσείου
Σικελιανού» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1159/26-06-2019 η εν λόγω
δαπάνη δεν είναι στις άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.058 µε τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρος»
κατά το ποσό των 41.840,00 ευρώ, διότι το έργο εκτελέστηκε µε τις διαδικασίες του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού, έχει συµβασιοποιηθεί (αρ. πρωτ. 2697/2019) και προκύπτει ποσό έκπτωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.083 µε τίτλο «Κατασκευή κόµβων πόλης Λευκάδας» κατά το ποσό των 11.113,87
ευρώ, διότι το έργο εκτελέστηκε µε τις διαδικασίες του ανοιχού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, έχει συµβασιοποιηθεί
(αρ. πρωτ. 3429/2019) και προκύπτει ποσό έκπτωσης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων Ιχθυοτροφείων» κατά το
ποσό των 3.560,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1155/26-06-2019 η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις
άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6495.001 µε τίτλο «Επισκευή πλωτών µέσων ιχθυοτροφείου» κατά το ποσό των 440,00
ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1155/26-06-2019 η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις άµεσες
προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6671.001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Ιχθυοτροφείων» κατά το ποσό των
960,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1155/26-06-2019 η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις άµεσες
προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης.

Το ανωτέρω ποσό των 77.753,87 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω
Κ.Α. Εξόδων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.057 µε τίτλο «Υπηρεσίες έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
(ΠΕΑ) κτιρίου Πνευµατικού Κέντρου ∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των 4.340,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες έκδοσης του απαιτούµενου πιστοποιητικού από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-8262.001 µε τίτλο «Ανάκληση χρηµ/σης του έργου: 2010ΣΕ07580080 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆ήµου Ελλοµένου» κατά το ποσό των 31.723,81 ευρώ, επειδή µε το υπ’ αρ.
πρωτ. 57790/31-05-2019, αρ. απόφ.: 131 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, της Γενικής
γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ (Α∆Α: Ψ7ΘΣ465ΧΙ8-Τ1Υ) έχει πραγµατοποιηθεί µείωση των
εσόδων του έργου στις 03-06-2019. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο εν λόγω ΚΑΕ για να γίνει λογιστική τακτοποίηση
του ταµείου του ∆ήµου για να µην παρουσιάζει έλλειµµα.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6274.003 µε τίτλο «∆απάνη καθαρισµού µοκετών Βρεφ/κού, Παιδικών Σταθµών, ΚΑΠΗ
κλπ» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες καθαρισµού των
µοκετών των παιδικών σταθµών και του ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

6

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6451.003 µε τίτλο «Συνδροµή υπέρ συγγενικών και λοιπών δικαιωµάτων για τη
λειτουργία του Ρ/Σ Καρυάς» κατά το ποσό των 1.500,00 ευρώ, προκειµένου ο Ρ/Σ Καρυάς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 49, παρ. 1, 2 και 3 του Νόµου 2121/1993 και του από 19-04-2019 συµφωνητικού (µεταξύ
GEA, DRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ και Ένωσης ∆ηµοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας) υποχρεούται
να αποδίδει συνδροµή για συγγενικά και λοιπά δικαιώµατα για ραδιοτηλεοπτική µετάδοση.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6471.002 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
µουσείου Άγγελου Σικελιανού» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, που αφορά την πραγµατοποίηση διαφόρων
δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου στα πλαίσια των δράσεων της συµµετοχής του
µουσείου ¨Άγγελος Σικελιανός¨ σε Ευρωπαϊκό Μουσείο της χρονιάς.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6662.001 µε τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µικροπαρεµβάσεις στις εγκαταστάσεις
των δοµών της κοινωνικής πρόνοιας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6662.003 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών στο γήπεδο Λευκάδας» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν προµήθειες αθλητικού υλικού για το γήπεδο Λευκάδας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6693.001 µε τίτλο «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» κατά το ποσό των 1.000,00
ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια λιπασµάτων και παρεµφερή υλικών για τα γήπεδα
Λευκάδας, Νυδριού και Αγ. Πέτρου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6699.002 µε τίτλο «Προµήθειες οικιακού και λοιπού εξοπλισµού» κατά το ποσό
των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να προµηθευτούν οι παιδικοί σταθµοί Λευκάδας, Βλυχού και Καρυάς και ο
βρεφονηπιακός σταθµός Λευκάδας είδη οικιακού εξοπλισµού (πιάτα, ποτήρια, µαχαιροπίρουνα κ.α.).
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-7131.002 µε τίτλο «Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός (τµήµατος Αθλητισµού)»
κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου για την προµήθεια αθλητικού υλικού στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-7135.003 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός» κατά το ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου
να πραγµατοποιηθούν έκτακτες προµήθειες που προκύπτουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (Παιδικοί σταθµοί
και ΚΑΠΗ) και τα γήπεδα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.055 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σχεδίων πόλης
Λευκάδας» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν επεµβάσεις σε διάφορα
σηµεία του σχεδίου πόλης Λευκάδας για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.028 µε τίτλο «Μελέτη διορθωτικών παρεµβάσεων των πράξεων εφαρµογής ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 32.953,87 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µέρος εξόφλησης της
µελέτης: ∆ιορθωτικές παρεµβάσεις των πράξεων εφαρµογής ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.
εσ. 350/Φ.5.29.7/27-02-2019 της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70-7413.005 µε τίτλο «Υπηρεσίες σύνταξης Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων (Π.Π.∆.) του έργου ¨Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας¨» κατά το ποσό των 4.960,00 ευρώ, για να συνταχθεί µελέτη προκειµένου να
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 1154/2606-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την έναρξη υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου έργου.

Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 21.079,72
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:
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Εγκρίνει την 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε
την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 190/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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