ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 93/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 3940/28-2-2019 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κοντοµίχης Ευάγγελος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Θερµός Ευάγγελος
12
13
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ Γληγόρης Κων/νος και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, αναµόρφωση
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράµµατος 2019.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, διόρθωσε τον τίτλο του θέµατος ως εξής:
«Απόφαση ∆.Σ. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, αναµόρφωση
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού
Προγράµµατος 2019.»
Στη συνέχεια διάβασε στο ∆.Σ. την αρ. 57/2019 απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 1η αναµόρφωση
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019 και αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 57/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 3425/22-2-19
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
Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
Χαλικιάς Ευάγγελος
1
1
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
2
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3
3
Σέρβος Κων/νος
Καββαδάς Θωµάς
4
4
Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το τακτικό
µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Περδικάρη Αθανάσιο, 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 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού
έτους 2019.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/µενος ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, συµπλήρωσε τον τίτλο του θέµατος ως εξής:
«Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019 και αναµόρφωση
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019.»
η

Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, που αφορά στην 1 αναµόρφωση του πρ/σµού έτους
2019, 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».
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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».
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) απόφασης», µετά τη λήξη
ου
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.
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 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2019 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Τακτοποιητικές εγγραφές σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2018.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ' αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086 τ.Β’/27-07-2018) ΚΥΑ υποχρεούται ο ∆ήµος να
προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική
αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως αυτά
διαµορφώθηκαν στις 31-12-2018 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
Ειδικότερα στην εν λόγω αναµόρφωση θα πρέπει να επανεξεταστούν:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Οι ∆ήµοι επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑ∆Α Ι (συνολικό άθροισµα
της οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν µπορεί
να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για
τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην
ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη
εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναµορφώνεται µέχρι το ύψος ποσού του 2017.
Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ II
Οι ∆ήµοι εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (KAE 32) τα πραγµατικά ποσά και, σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το
επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραµµένων
ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που
πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 και 2018. Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85
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είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου ελάχιστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε
αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.
Γ) το Χρηµατικό Υπόλοιπο Προηγούµενης Χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ, όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που
προέκυψε κατά την 31-12-2018.
∆) Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωµές υποχρεώσεων ΠΟΕ» θα πρέπει να εγγραφεί το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως
αυτές προκύπτουν στις 31-12-2018.
Με βάσει τα παραπάνω
Α. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ

01
02
03

ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05
07
11

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

14

∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΣ

ΚΑΙ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2017
180.627,46
54.637,46

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
31/12/2018
168.258,93
74.875,75

3.773.733,66

4.156.281,44

ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ
01/01/2019
115.300,00
55.000,00
4.378.026,80
429.000,00

433.547,61
363.800,70
948.695,41

575.312,89
170.487,63
940.541,63

310.050,00
745.620,00

600,00

0,00

500,00

4.180,00

2.210,00

385.450,60
13.551,36

409.123,75
23.023,86

370.450,00
12.000,00

1.714.798,76

1.865.712,39

1.244.032,77

14.542,34
7.888.165,36

0,00
8.385.828,27

12.182,00
7.677.365,57

ΑΚΙΝΗΤΗΣ
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16
21

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΤΑΚΤΙΚΑ

22

ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑΕΚΤΑΚΤΑ

5.204,00

Το σύνολο των Προϋπολογισθέντων εσόδων για το 2018 που περιέχονται στην οµάδα Ι και αποτυπώνονται στον παραπάνω
πίνακα ύψους 8.385.828,27 €, είναι µεγαλύτερο κατά 497.662,91 € από το σύνολο των εισπραχθέντων της 31-12-2017,
ύψους 7.888.165,36 €.
Καθώς το σύνολο των εισπράξεων της οµάδας Ι την 31-12-2018 έχει υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης, ο ∆ήµος Λευκάδας µε
βάση την αριθµ. οικ. 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086 τ. Β’/27-07-2018) ΚΥΑ , περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2019, δύναται να προβεί σε αναµόρφωση για την οµάδα εσόδων Ι .
Κ.Α.
ΕΣΟ∆ΩΝ
0111.000
0129.000
0211
0311
0321
0322
0324
0331
0341
0342
0343.001
0343.002
0411
0412
0413
0414
0415

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Λοιπά έσοδα
∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου
∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο
Τέλη χρήσεως υπονόµων
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης βυτίο
Έσοδα από τέλη σύνδεσης αποχ. ∆.Ε. Ελλοµένου
∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου
∆ικαίωµα ενταφιασµού
∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Τέλος ανακοµιδής
∆ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων
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Αρχικός
Πρ/σµός
2019
55.000,00
50.000,00
53.000,00
3.400.000,00
20.000,00
720.000,00
44,00
205,00
227,00
120.000,00
20,00
9.000,00
780,00
300,00
1.300,00
100,00
200,00

1η
Αναµόρφωση
0,00
0,00
0
0,00
0,00
426.887,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Τελικός
Πρ/σµός
2019
55.000,00
50.000,00
53.000,00
3.400.000,00
20.000,00
1.146.887,57
44,00
205,00
227,00
120.000,00
20,00
9.000,00
780,00
300,00
1.300,00
100,00
200,00

0417
0441
0451
0452
0461.001
0468
0521.001
0521.002
0521.003
0521.004
0523
0527.001
0527.002
0527.003
0527.004
0529.001
0712.001
0715.001
0715.003
0717.001
0718.001
0718.002
0718.005
1411.002
1511
1512
1513
1519.001
1519.002
1519.008
1613
1699.007
1699.008
2111
2112
2114
2115
2118
2119.002
2119.003
2119.005

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο
27 παρ. 10 Ν 2130/93)
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)
Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόµια
Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958)
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆.Ε.ΝΙΚΙΑΝΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν
1337/83
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Λευκάδας
Τροφεία Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Βλυχού
Τροφεία Παιδικού Σταθµού Καρυάς
Εισφορές προγραµµάτων, ΚΑΠΗ,TAEWODO
Μισθώµατα παραθαλάσσιων εκτάσεων-ακτών
Τέλος διαφήµισης από ∆ιαφηµιστικές Πινακίδες
Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄ του άρθρου 15 του Β∆ 24/920/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)
Έσοδα από µισθώµατα ΜΑΡΙΝΑΣ Λευκάδας
Παράβολα Αδειών Καταστηµάτων
Έσοδα από παράβολα τέλεσης πολιτικών γάµων
Έσοδα από κερµατοδέκτες στα Σύβοτα - Βασιλική
∆ωρεές κοινωνικού παντοπωλείου
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31
Ν 2130/93)
Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν
1080/80)
Πρόστιµα Κοινοχρήστων Χώρων-Πλανόδιων κ.λ.π.
Πρόστιµα παρ.συνδέσεων-παρεµβάσεων Ύδρευση-Αποχ.
Πρόστιµα για παράνοµη υπαίθρια διαφήµιση
Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις
Είσπραξη ποσών αναδόχων για έξοδα δηµοσιεύσεων
διακηρύξεων
Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας
διακηρύξεων
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών
ΕΣΟ∆Α ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. 13% 2016
Έσοδα µαρίνας 2016-2017, 13% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάµου νεκροταφείου
ΣΥΝΟΛΑ

2.500,00
120.000,00
80.000,00

0,00
0,00
0,00

2.500,00
120.000,00
80.000,00

55.000,00

0,00

55.000,00

60.000,00
11.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

60.000,00
11.000,00
10.000,00
10.000,00

5.000,00
30.000,00
22.000,00

0,00
0,00
0,00

5.000,00
30.000,00
22.000,00

9.740,00
4.600,00
3.075,00
120,00
900,00
90.000,00
400,00
2.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.740,00
4.600,00
3.075,00
120,00
900,00
90.000,00
400,00
2.000,00

734.454,09
9.586,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

734.454,09
9.586,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
100.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

600,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00

100,00

0,00

100,00

400.000,00
400.000,00
80.000,00
14.923,88
70.000,00
379.699,32
14.500,00
100,00

0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

400.000,00
600.000,00
280.000,00
14.923,88
70.000,00
379.699,32
14.500,00
100,00

7.279.474,29

826.887,57

8.106.361,86

Β. ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ
Μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, θα αποτυπώνεται πλέον το πραγµατικό ύψος των εισπρακτέων
υπολοίπων (Κ.Α.Ε. 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσµάτων του συνόλου πλέον του οικονοµικού έτους 2018 και θα
συντελείται ανάλογη διαµόρφωση του «85» ο οποίος επαναϋπολογίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ.
Ο Κ.Α.Ε. 85 του 2019 θα αναµορφωθεί αναλογικά µε τα εισπραχθέντα έσοδα την 31-12-2018 του Κ.Α. Εσόδων 32 που
ανήλθαν στο ύψος των 1.295.369,06 €.
Εισπράξεις 2018
Κ.Α.Ε. 32

1.295.369,06
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Ο Κ.Α. Εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», διαµορφώνεται βάσει των
βεβαιώσεων την 31-12-2018
Κωδικός
προϋπολογισµού

Προϋπολογισµός
1-1-2019

Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32, 1-1-2019 βάσει των
βεβαιωθέντων (εισπρακτέα υπόλοιπα)
την 31-12-2018

7.335.592,03

1.295.369,06

32-Εσόδων

Με βάση τα παραπάνω, το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-85, 20-85 και 25-85 πρέπει να ανέλθει σε 6.040.222,97 €.
Βεβαιώσεις Κ.Α.Ε. 32
1-1-2019

7.335.592,03

Εισπράξεις 2018
Κ.Α.Ε. 32

1.295.369,06

Κ.Α.Ε. 00-8511.001
20-8511
25-8511 του 2019

6.040.222,97

Συγκεκριµένα και ανά Κωδικό θα πρέπει να γίνει η παρακάτω αναµόρφωση:
Κ.Α.
Εσόδων
2019
3211

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Τέλη καθαριότητας
ηλεκτροφωτισµού

και

Αρχικός
Πρ/σµός
2019
0,00

1η Αναµόρφωση

30.718,94

Τελικός
Πρ/σµός
2019
30.718,94

3212

Τέλη
και
ύδρευσης

δικαιώµατα

3.064.358,68

506.928,04

3.571.286,92

3213

Τέλη
και
άρδευσης

δικαιώµατα

36.931,57

-1.363,85

35.567,72

3214

Τέλη
και
αποχέτευσης

δικαιώµατα

665.926,31

-7.404,44

658.521,87

3215

Τέλος ακίνητης περιουσίας

0,00

1.194,14

1.194,14

3216

∆υνητικά
ανταποδοτικά
τέλη και εισφορές

6.122,34

-64,57

6.057,77

3218

Τακτικά έσοδα επί των
ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευµατιών

735.906,89

29.727,65

765.634,54

3219.001

Κοινόχρηστοι Χώροι

135.627,42

-680,29

134.947,13

3219.002

Λοιπά εισπρακτέα

122.846,59

-294,30

122.552,29

3219.003

Εισφορά λόγω ένταξηςεπέκτασης πολεοδοµικών
σχεδίων.

308.254,87

-10.753,28

297.501,64

3219.004

Μισθώµατα από
αιγιαλού-ακτών

χρήση

45.645,73

-369,15

45.276,58

3219.005

Έσοδα από
Βοσκής

δικαιώµατα

5.307,72

-197,62

5.110,10

3219.006

Μισθώµατα
Αστικών
Ακινήτων-Καλλιεργήσιµης
Γής

46.061,79

-1.281,40

44.780,39

3219.007

Έσοδα από ΦΠΑ 13%
ύδρευσης

123.611,21

-7.635,56

115.975,65

3219.008

Έσοδα
ΦΠΑ
αποχέτευσης

23%

48.613,60

-3.356,18

45.257,42
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Παρατηρήσεις

Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019

3219.010

Πρόστιµα από παράνοµη
αµµοληψία

1.628,75

0,00

1.628,75

3219.012

Έσοδα από τροφεία

9.422,45

40.899,00

50.321,45

3219.013

Τέλος
διαµονής
παρεπιδηµούντων

3.328,03

0,00

3.328,03

3219.014

Τέλη χρήσεως υπονόµων

0,00

153.951,89

153.951,89

3219.015

Φόρος
ηλεκτροδοτούµενων
χώρων
Ειδική εισφορά εφαρµογής
ρυµοτοµ

0,00

148,22

148,22

0,00

110.656,86

110.656,86

3219.017

Έσοδα από
ακινήτων

ενοικίαση

0,00

14.009,89

14.009,89

3219.018

Τέλη χρήσης ψυκτικού
θαλάµου νεκρών

0,00

720,00

720,00

3221

Έκτακτα γενικά έσοδα

1.011.674,90

108.768,94

1.120.443,94

6.371.269,05

964.322,98

7.335.592,03

Αρχικός
Πρ/σµός 2019

1η Αναµόρφωση

Τελικός
Προϋπολογισµός

2.226.287,11

308.271,03

2.534.558,14

0,00

30.718,94

30.718,94

2.760.764,30

714.181,59

3.474.945,89

3219.016

Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019
Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019

Σύµφωνα µε το
Τρ. Βεβαίωσης
Α1 1/1/2019

Σύνολο

Κ.Α. Εξόδων
2019

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

00-8511.001

Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

20-8511

25-8511

Παρατηρήσεις

Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων

Σύνολο

4.987.051,41

1.053.171,56

6.040.222,97

Σύµφωνα µε
τις εισπράξεις
σε Κ.Α.Ε.
31-12-2018

Η διαφορά του Κ.Α.Ε. 32 (7.335.592,03 €) µείον το άθροισµα των Κ.Α.Ε. 00-8511.001 20-8511 και 25-8511 (6.040.222,97€)
ήτοι 1.295.369,06 ευρώ είναι το ποσό που µπορεί να εισπράξει ο ∆ήµος εντός της χρήσης του 2019.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Το Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης, της ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που
προέκυψε κατά την 31-12-2018.

Κ.Α.Ε.

5111

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

Αρχικό
Ποσό

Ποσό
Μεταβολής

1.753.804,00

434.435,22
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Τελικό
Ποσό

2.188.239,22

Παρατηρήσεις
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018

5113.001

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων ύδρευσης

5113.002

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη ειδικευµένων Καθαριότητας
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
τακτικά έσοδα για την
κάλυψη
εν
γένει
δαπανών του δήµου

5119

5122

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών
Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα έσοδα (εκτός
Π∆Ε)
για
πιστώσεις
προοριζόµενες
για
επενδυτικές δαπάνες

5123

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη
ειδικευµένων
δαπανών

5124

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο από το
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ
και Εθνικό Π∆Ε)

5129

Χρηµατικό
υπόλοιπο
προερχόµενο
από
έκτακτα έσοδα για την
κάλυψη
εν
γένει
δαπανών του δήµου

5121.000

Σύνολο

15.000,00

-15.000,00

0,00

50.000,00

-50.000,00

0,00

1.881.196,00

-97.676,88

681.196,00

-681.196,00

0,00

850.000,00

576.989,26

1.426.989,26

218.804,00

-59.683,94

159.120,06

500.000,00

756.329,06

1.256.329,06

250.000,00

-101.654,33

148.345,67

6.200.000,00

762.542,39

6.962.542,39

1.783.519,12

Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
τακτικών
µας
εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Αύξηση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών
µας
εσόδων
(εκτός Π∆Ε) σύµφωνα, µε
το πρωτόκολλο ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Αύξηση έπειτα από την
ανάλυση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
εσόδων από ΕΣΠΑ και
Π∆Ε, σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018
Μείωση Κ.Α. Εσόδων, για
την παρακολούθηση των
έκτακτών µας εσόδων,
σύµφωνα
µε
το
πρωτόκολλο
ταµειακών
διαθεσίµων της 31/12/2018

∆. Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α.Ε. 81 όπου θα εγγραφούν τα πραγµατικά ποσά που προέκυψαν κατά τη λήξη του έτους 2018:

Κ.Α.Ε.
00-8117.009
10-8117.009
15-8115
20-8117.009
25-8117.009
30-8117.009
35-8117.009
45-8117.009
50-8117.009
60-8117.001
62-8117.001
63-8117.001
70-8117.009
Σύνολο

Περιγραφή Κ.Α.Ε.
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
∆ιάφορα έξοδα
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ
Οφειλές ΠΟΕ

Αρχικό Ποσό
1.385.897,00
8.000,00
35.967,00
120.000,00
50.000,00
150.000,00
7.000,00
10.940,00
1.000,00
10.000,00
681.196,00
0,00
40.000,00
2.500.000,00
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Ποσό Μεταβολής
-716.508,11
26.274,60
40.996,12
4.065,11
17.884,88
156.452,33
-1.132,99
-10.940,00
-379,44
-5.078,85
184.636,00
14.716,00
-22.746,43
-311.760,78

Τελικό Ποσό
669.388,89
34.274,60
76.963,12
124.065,11
67.884,88
306.452,33
5.867,01
0,00
620,56
4.921,15
865.832,00
14.716,00
17.253,57
2.188.239,22

Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1) Της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
Λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. συµφωνία ΙΝΕΑ/CEF/WiFi4EU/1-2018/021459-033569, Συµφωνία επιχορήγησης στο
πλαίσιο του µηχανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)-WiFi4EU, δια µέσου του Εκτελεστικού Οργανισµού Καινοτοµίας
και ∆ικτύων, δυνάµει των εξουσιών που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που αφορά την ένταξη της ∆ράσης µε
τίτλο «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες στο ∆ήµο Λευκάδας» µε αριθµό
δράσης 1-2018/021459-33569, συνολικής δαπάνης 15.000,00 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 την Ευρωπαϊκή Ένωση:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1217.002 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση της δράσης "Wifi4EU - Προώθηση της
συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις Τ.Κ. στο ∆ήµο Λευκάδας"» µε το ποσό των 15.000,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-6117.003 µε τίτλο «Αµοιβή για παροχή WiFi4EU-Προώθηση της συνδεσιµότητας στο
διαδίκτυο στις Τ.Κ. στο ∆ήµο Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 €.

2) Του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι»
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 7847/05-02-2019 µε Α∆Α:ΩΘΞΧ465ΧΘ7-2Φ5 του Υπουργείου Εσωτερικών,
που αφορά την ένταξη του έργου µε τίτλο «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι
του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» και την αρ. 56/2019 απόφαση του ∆. Σ. µε Α∆Α: ΨΦΝΝΩΛΙ-Ε7Χ που αφορά την
αποδοχής της εν λόγω χρηµατοδότησης, συνολικής δαπάνης 1.892.000,00 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 Ι:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1315.001 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του έργου µε τίτλο "Βελτίωση υποδοµών
ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας" στο Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» µε το ποσό των 1.892.000,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7342.001 µε τίτλο «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των
1.892.000,00 €.

3. Του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΕΠ Ι.Ν.)
Α) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 1467/11-02-2019 µε Α∆Α:Ψ2ΝΛ7ΛΕ-∆ΦΞ της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων που αφορά την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια
Νησιά 2014-2020, συνολικής δαπάνης 297.600,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019
ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το ΠΕΠ Ι.Ν.:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.001 µε τίτλο «Χρηµατ/ση της πράξης "τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός
προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Λευκάδας" µε κωδικό ΟΠΣ 5030924
στο Επιχειρ. Πρόγρ. Ιόνια Νησιά 2014-20» µε το ποσό των 297.600,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 60-6474.001 µε τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 287.600,00 €.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 60-6474.002 µε τίτλο «Συνεργασία Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας µε το ∆ήµο Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης» µε το ποσό των 10.000,00 €.

Β) Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 2784/28-01-2019 µε Α∆Α:ΩΨΛΠ7ΛΕ-ΞΚ0 της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων που αφορά την ένταξη της Πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο
µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5033703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και την αρ.
54/2019 απόφαση του ∆.Σ. Λευκάδας µε Α∆Α:ΩΕΦΗΩΛΙ-ΖΙΞ περί αποδοχής της χρηµατοδότησης συνολικής δαπάνης
500.000,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και
Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το ΠΕΠ Ι.Ν.:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1328.041 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση της πράξης "Ανάπτυξη και λειτουργία
ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας" µε κωδικό ΟΠΣ 5033703 στο Επιχειρ.
Πρόγραµµα ¨Ιόνια Νησιά 2014-2020¨"» µε το ποσό των 500.000,00 €
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Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7341.020 µε τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου
στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας» µε το ποσό των 500.000,00 €.

4) Του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε)
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 70514/04-12-2019 µε Α∆Α:6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8 του Υπουργείου Εσωτερικών
που αφορά τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για θεοµηνίες µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του ∆ήµου
Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες»,
της ΣΑΕ 055 στο Π∆Ε και την αρ. 516/2019 απόφαση του ∆. Σ. µε Α∆Α: 64ΦΒΩΛΙ-ΙΕ∆ που αφορά την αποδοχής της εν λόγω
χρηµατοδότησης, συνολικής δαπάνης 200.000,00 ευρώ θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισµό του έτους 2019
ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδου για Χρηµατοδοτήσεις από το Π∆Ε:
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδου 1322.033 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την
πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) του ΥΠΕΣ» µε το
ποσό των 200.000,00 €
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στο παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.017 µε τίτλο «Αντιπληµµυρική προστασία οικισµού Βασιλικής ∆ήµου Λευκάδας»
µε το ποσό των 200.000,00 €.

5) Αυξοµειώσεις Εσόδου – Εξόδων από τις Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 201/11-02-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας κρίνεται αναγκαίο να διαγραφούν οι πιστώσεις που αφορούν έργα του ∆ήµου, που πληρώνονται από το
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης. Η χρηµατοδότηση είχε αρχικά εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου παρελθόντα έτους
προκειµένου τα έργα αυτά να µπορέσουν να δηµοπρατηθούν και να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες αναθέσεων. Για τα έργα
αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται, και µέχρι σήµερα έχουν εξοφληθεί άλλα µερικώς και άλλα ολικώς
από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
2.351.786,75 ευρώ και θα πρέπει να µειωθεί από τον προϋπολογισµό του έτους 2019 µε ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδου και Εξόδων.
Μείωση Κ.Α. Εσόδου για Λοιπές Χρηµατοδοτήσεις:
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1219.012 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές
του ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 2.351.786,75 €

Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη µείωση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στους παρακάτω Κ.Α.
Εξόδων:
-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.038 µε τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής
Κοινότητας Εξάνθειας µέχρι τη δεξαµενή Τοπικής Κοινότητας Αθανίου (HDPE 2XΦ125)» µε το ποσό των 311.280,52
€.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.039 µε τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από
θέση Πόντε έως το ∆ιοικητήριο (HDPE 560)» µε το ποσό των 268.805,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7312.041 µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστηµάτων ύδρευσης των
Τ.Κ. Νυδρίου, Κατούνας-Λυγιάς, Φτερνού» µε το ποσό των 243.528,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.043 µε τίτλο «Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη
θέση Καρφάκη Λευκάδας» µε το ποσό των 56.800,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.044 µε τίτλο «Μεµονωµένες τοπικές παρεµβάσεις στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης
και των οικισµών Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» µε το ποσό των 84.362,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.045 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις ζηµιών οµβροδεξαµενών και δικτύων άρδευσης» µε το
ποσό των 106.020,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.058 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων» µε
το ποσό των 50.000,00 €.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.060 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιϊας Τ.Κ. Καλαµιτσίου, Αγίου
Πέτρου, Αθανίου, ∆ραγάνου και "Αηδονάκι" Περιγιαλίου» µε το ποσό των 383.500,00 €.
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-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.061 µε τίτλο «Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών δικτύων Αθανίου» µε το ποσό των
59.700,00 €

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 30-7336.029 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των
Τοπικών Κοινοτήτων» µε το ποσό των 787.791,23 €

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ποσό της µεταβολής ανέρχεται στα 3.119.596,19 ευρώ και ποσό 373.721.42
ευρώ προερχόµενο από το αρχικό αποθεµατικό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2019 αποτελεί το
άθροισµα στο ποσό των 3.493.317,61 ευρώ.

6) Χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ και µεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου ΚΑΕ στο
παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
-

ου

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.051 µε τίτλο «Εργαστηριακές µετρήσεις φέροντα οργανισµού 4 ∆ηµοτικού
Σχολείου» κατά το ποσό των 5.691,06 ευρώ, για την πραγµατοποίηση νέων εργαστηριακών ελέγχων (επιπλέον
βλητρώσεις) µε σκοπό την αποκατάσταση του σχολικού κτιρίου.

ΣΤ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων ΣΑΤΑ και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7425.030 µε τίτλο «Καθαρισµός χειµάρρων ∆.Ε. Απολλωνίων», κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, διότι το συγκεκριµένο έργο έχει ενταχθεί, ύστερα από ενοποιήσεις σε νέο έργο.
Το ανωτέρω ποσό των 10.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.005 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών περίφραξης κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε.
Λευκάδας» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να περιφραχθούν οι κοινόχρηστοι χώροι.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.006 µε τίτλο «Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου και εφαρµογή ∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές του οδικού δικτύου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7112.004 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίου για ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου» κατά το
ποσό των 50.000,00 ευρώ, επειδή µε την αγορά αυτή θα αποκαλυφθεί η σκηνή και το κοίλος του αρχαίου θεάτρου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7321.016 µε τίτλο «Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ. Βλυχού» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές του κτιρίου για να είναι ασφαλή η χρήση
του.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7321.017 µε τίτλο «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2ου νηπιαγωγείου Λευκάδας»
κατά το ποσό των 35.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθεί άµεσα η στέγη του κτιρίου για την ασφάλεια των
νηπίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.084 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε.Σφακιωτών» κατά το ποσό των 646,37
ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.098 µε τίτλο «∆ιάνοιξη δηµοτικής οδού Περιγιαλίου» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη για τη διευκόλυνση των δηµοτών στην Τ.Κ.
Περιγιαλίου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.108 µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικής οδού Μ. Αυλακίου Τ.Κ. Νεοχωρίου»
κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να ασφαλτοστρωθούν και να βελτιωθούν οι δρόµοι της ανωτέρω
Τοπικής Κοινότητας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7323.109 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις διαµορφώσεις αγροτικών δρόµων ∆Ε
Σφακιωτών – Καρυάς» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν φθορές που έχουν
προκληθεί στο αγροτικό δίκτυο των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, λόγω βροχοπτώσεων του Χειµώνα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.113 µε τίτλο «∆ιευθέτηση οµβρίων περιοχής Λαζαράτων - Σπανοχωρίου» κατά
το ποσό των 201,23 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.117 µε τίτλο «Ανάπλαση περιοχής ∆άφνης στην Τ.Κ. Σύβρου» κατά το ποσό
των 6.999,80 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις για την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.120 µε τίτλο «Αναπλάσεις - διαµορφώσεις κοινόχρηστων χώρων ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις για την αισθητική αναβάθµιση
των περιοχών του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.125 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού µονοπατιών Καλάµου» κατά το ποσό των
3.799,36 ευρώ, προκειµένου τα µονοπάτια να παραµείνουν καθαρά και προσβάσιµα στη ∆.Ε. Καλάµου.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7326.128 µε τίτλο «Εργασίες διευθέτησης όµβριων ∆Ε Καρυάς» κατά το ποσό των
4.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες διευθέτησης των όµβριων για την αποφυγή
πληµµυρών της περιοχής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.002 µε τίτλο «Συντήρηση κτιρίου διοικητηρίου» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές του κτιρίου για την ασφάλεια των πολιτών και των υπαλλήλων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.043 µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης & οικίσκου στην Τ.Κ. Αγ.
Πέτρου» κατά το ποσό των 35.000,00 ευρώ, για να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές των κτιρίων και να είναι
ασφαλή η χρήση τους.
∆ιαγράφεται ο τίτλος «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Απολλωνίων» και δηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.045
µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Ευγήρου» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να
αποκατασταθούν οι φθορές του κτιρίου και να καταστεί λειτουργικό.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.046 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων ∆Ε Σφακιωτών» κατά το ποσό των
50.000,00 ευρώ, για να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές των δηµοτικών κτιρίων και να είναι ασφαλή η χρήση
τους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.047 µε τίτλο «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων ∆Ε Λευκάδας» κατά το ποσό των
25.000,00 ευρώ, για να αποκατασταθούν οι υφιστάµενες φθορές των δηµοτικών κτιρίων και να είναι ασφαλή η χρήση
τους.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.053 µε τίτλο «Εργασίες ακυρώσεων φέροντος οργανισµού 4ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Λευκάδας” κατά το ποσό των 24.796,43 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση αγκυρίων
στο κτίριο που αφορά τη διάνοιξη οπών στα υφιστάµενα στοιχεία του σκυροδέµατος, τον επιµελή καθαρισµό των
δοµικών στοιχείων, την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων της διάνοιξης, την τοποθέτηση µεταλλικών συνδέσµων και
των εργασιών βλητρώσεων.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7331.054 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης επισκευών ∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης» κατά το ποσό των 4.960,00 ευρώ, προκειµένου να ολοκληρωθεί οι επισκευές του κτιρίου και να
καταστεί λειτουργικό για τους επισκέπτες και τους εργαζοµένους.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.064 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες για τη διάνοιξη οδών σχεδίου
πόλης» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να αρχίσουν οι εργασίες διάνοιξης νέων οδών στο σχέδιο
πόλης.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.074 µε τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφάλτου δηµοτικών δρόµων ∆Ε
Λευκάδας, Σφακιωτών, Καρυάς» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι
υφιστάµενες φθορές του οδικού δικτύου για την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.077 µε τίτλο «Αισθητική αναβάθµιση κεντρικής αγοράς στο Νυδρί ∆.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 14.966,80 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις για την αισθητική αναβάθµιση
της αγοράς του Νυδριού.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.088 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες στη ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των
2.021,94 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.095 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµου Νικολή – Σύβρος ∆.Ε. Απολλωνίων»
κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7333.108 µε τίτλο «Χωµατουργικές εργασίες ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των
12.000,00 ευρώ, για την ασφαλή διέλευση πολιτών και οχηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.032 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου Τσουκαλάδων στο
χώρο της δεξαµενής» κατά το ποσό των 434,97 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του έργου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.049 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης πρανών οδών Τ.Κ.
Νικιάνας» κατά το ποσό των 24.552,00 ευρώ, για την αποκατάσταση και προστασία των δρόµων της Νικιάνας από
ζηµιές που υπέστησαν από ακραία καιρικά φαινόµενα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.054 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης οχετού όµβριων Λαζαράτων –
Σπανοχωρίου ∆.Ε. Σφακιωτών και Τ.Κ. Πλατυστόµων ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για τη
διευθέτηση των όµβριων υδάτων προς αποφυγή των διαβρώσεων των δρόµων στις ανωτέρω ∆.Ε. και τη Τ.Κ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.069 µε τίτλο «Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς – Καρυωτών» κατά το
ποσό των 11.000,00 ευρώ, προκειµένου να συνεχιστεί υλοποίηση του σχεδίου πόλης Λυγιάς – Καρυωτών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7413.070 µε τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης υδατορεµάτων Νικιάνας» κατά το ποσό των
13.000,00 ευρώ, για την προστασία του οικισµού από ακραία καιρικά φαινόµενα όπως είναι οι έντονες βροχοπτώσεις
κ.α.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.031 µε τίτλο «Προµέτρηση υπολειπόµενων εργασιών, έλεγχος λειτουργικότητας
των υπαρχουσών εγκαταστάσεων θεάτρου Λευκάδας και σύνταξη υποβολής πρότασης στη νέα προγραµ. Περίοδο
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2014-2020» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να αποσταλούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη
χρηµατοδότηση του έργου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αποπεράτωση του θεάτρου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.040 µε τίτλο «Καθαρισµός χανδράκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών
δρόµων κάµπου Βασιλικής» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, για την προστασία του οικισµού από τις
βροχοπτώσεις.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.041 µε τίτλο «Εργασίες ελαιοχρωµατισµού και επισκευών σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές των σχολικών κτιρίων
για την ασφάλεια µαθητών και εκπαιδευτικών.

Ζ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Πυροπροστασίας και δηµιουργία νέων Κ.Α.Ε.:
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6263.003 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων για πυροπροστασία» κατά
το ποσό των 1.500,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τη µελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της
∆/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6671.003 µε τίτλο «Προµήθειες ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων για πυροπροστασία»
κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τη µελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης
Οχηµάτων της ∆/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6671.004 µε τίτλο «Προµήθειες ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων για πυροπροστασία
2019» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή σύµφωνα µε τη µελέτη του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης
Οχηµάτων της ∆/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7323.002 µε τίτλο «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικών δασικών δρόµων (α. από Κάβαλο
προς Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς, γ. από Κοντάραινα προς Σέλι», κατά το ποσό
των 32.000,00 ευρώ, διότι το έργο είναι συνεχιζόµενο και το ποσό της µείωσης έχει απορροφηθεί το προηγούµενο
έτος.
Το ανωτέρω ποσό των 39.500,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6495.017 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού πυρασφάλειας στους δηµοτικούς
παιδικούς σταθµούς» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, για την ασφάλεια νηπίων και εκπαιδευτικών και την
ασφάλεια των κτιρίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 35-7336.003 µε τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους
χώρους του ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να παραµείνουν καθαρά τα οδικά
δίκτυα και οι κοινόχρηστοι χώροι.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6262.005 µε τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης δύο πυροσβεστικών κρουνών επί του
καταθλιπτικού αγωγού Πόντε - ∆ιοικητήριο» κατά το ποσό των 4.960,00 ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η
συγκεκριµένη περιοχή στην πόλη της Λευκάδας µε επιπλέον πυροσβεστικούς κρουνούς για την άµεση αντιµετώπιση
έκτακτων γεγονότων από πυρκαγιά.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6263.004 µε τίτλο «Συντήρηση επισκευής µεταφορικών µέσων για πυροπροστασία
2019» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου τα µέσα πυροπροστασίας να συντηρηθούν για την ασφαλή
τους λειτουργίας.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6264.003 µε τίτλο «Συντήρηση – επισκευή µηχανηµάτων για πυροπροστασία» κατά το
ποσό των 1.500,00 ευρώ, διότι το ποσό που είχε αρχικά εγγραφεί εκτιµάται να µην επαρκέσει λόγω παλαιότητας των
µηχανηµάτων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6672.002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων για πυροπροστασία» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι το ποσό που είχε αρχικά εγγραφεί εκτιµάται να µην επαρκέσει λόγω παλαιότητας των
µηχανηµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-7326.006 µε τίτλο «Επιχωµάτωση ογκωδών αντικειµένων µετά τη µεταφορά τους
από το χώρο κατασκευής της ΜΟΠΑΚ στο ΧΑ∆Α για πυροπροστασία» κατά το ποσό των 22.000,00 ευρώ,
προκειµένου να επιχωµατώνονται επαρκώς τα ογκώδη απορρίµµατα (κλαδιά κ.α.) για να περιορίζεται ο κίνδυνος
από αναφλέξεις που προκαλούν πυρκαγιές.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-7336.005 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης δηµοτικών χώρων για λόγους
πυροπροστασίας» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, προκειµένου να προστατευθούν από πυρκαγιά δηµοτικοί
χώροι που έχουν υψηλή επικινδυνότητα.

Η. Μειώσεις Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά τους στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111)
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6274.004 µε τίτλο «∆απάνη καθαρισµού για το κηποθέατρο Άγγελος Σικελιανός» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι η ανάγκη καθαρισµού του µουσείου καλύφθηκε από άλλο Κ.Α.Ε.
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Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7135.001 µε τίτλο «Μηχανολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός στο Ρ/Σ Καρυάς» κατά το
ποσό των 6.400,00 ευρώ, διότι, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 263/14-02-2019 η εν λόγω δαπάνη δεν είναι στις
άµεσες προτεραιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7331.048 µε τίτλο «Επισκευή δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου» κατά το ποσό των
22.000,00 ευρώ, επειδή η εν λόγω δαπάνη δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησης.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7333.099 µε τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους
χώρους ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 24.800,00 ευρώ, από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων και εγγράφεται
στην Υπηρεσία Πρασίνου στον Κ.Α.Ε. 35-7336.003.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7425.035 µε τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση δηµοτικής περιουσίας» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, διότι η εν λόγω εργασία θα πραγµατοποιηθεί από τους πολιτικούς µηχανικούς της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-7425.038 µε τίτλο «Υπηρεσίες εξειδίκευσης των δράσεων υλοποίησης των ειδικών στόχων
της ΟΧΕ και αντιστοίχισή τους στις διαθέσιµες πηγές χρηµατοδότησης» κατά το ποσό των 400,00 ευρώ, σύµφωνα
µε έγγραφο το υπ’ αρ. πρωτ. εσ. 106/28-01-2019 της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι
εκτιµάται ότι δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό.
Το ανωτέρω ποσό των 85.400,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (9111) στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6127 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις αιρετών για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ∆.Σ (Ν.
4483/17 άρθρο 33)» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω αύξησης των συνεδριάσεων του ∆.Σ. και της
πρόβλεψης κάλυψης των πιστώσεων εν όψει του νέου ∆.Σ. που θα προκύψει µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του
Μαΐου 2019.
∆ιορθώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6453.001 µε τίτλο «∆ιαχείριση πακέτου λειτουργίας στόλου οχηµάτων ∆ήµου έτους 2019»
σε «∆ιαχείριση πακέτου λειτουργίας στόλου οχηµάτων ∆ήµου» και αυξάνεται κατά το ποσό των 5.074,08 ευρώ,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που αφορούν το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6453.002 µε τίτλο «Ετήσια συνδροµή e-postirixis της ∆ήµοςΝΕΤ» κατά το ποσό των
1.000,00 ευρώ για την ένταξη του ∆ήµου σε εξ αποστάσεως καταρτίσεις του προσωπικού σε θέµατα αρµοδιότητας
των ΟΤΑ Α΄ Βαθµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6492 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων» κατά το ποσό των 77.200,00 ευρώ, διότι σύµφωνα µε τις αρ. 553/2018 (Α∆Α:Ψ9Π9ΩΛΙ4∆Ζ) και 554/2018 (Α∆Α:ΩΠΠΨΩΛΙ-ΤΥΠ) αποφάσεις του ∆.Σ. αποφασίστηκε η µη άσκηση έφεσης κατά των υπ΄ αρ.
70/2018 και 74/2018 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που αφορούν στην υπόθεση υπαλλήλων κατά του
∆ήµου Λευκάδας για την καταβολή αναδροµικών για τα επιδόµατα που καταργήθηκαν µε το Ν. 4093/2012.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.035 µε τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης υπευθύνου Συστ. ∆ιαχ. Ικαν. Συγχ/των
Έργων κατά Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 του ∆. Λευκάδας 2ης Επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης» κατά το
ποσό των 1.860,00 ευρώ, προκειµένου να εκτελεστούν υπηρεσίες υποστήριξης για τον προέλεγχο του Συστήµατος
∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων, καθώς και υπηρεσίες σύνταξης όλων των απαραίτητων εγγράφων
ποιότητας για την επιτυχή επιθεώρηση από το Φορέα Πιστοποίησης για το Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Ικανότητας
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει του Πρυτύπου ΕΛΟΤ 1429:2008 του ∆ήµου Λευκάδας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.036 µε τίτλο «2η επιτήρηση του Συστ. ∆ιαχ. Ικαν. συγχρ/των έργων ΕΣΠΑ
2014-2020 κατά ISO 9001:2008» κατά το ποσό των 1.860,00 ευρώ, αφορά την υλοποίηση τριών έργων δηµοσίου
χαρακτήρα βάσει προτύπων και σχετικών οδηγών εφαρµογής ήτοι: α) ΕΛΟΤ 1431-1 για τεχνικά έργα υποδοµής, β)
ΕΛΟΤ 1431-2 για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών και γ) ΕΛΟΤ 1431-3 για δράσεις µε ίδια µέσα.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.051 µε τίτλο «Εγγραφές δηµοτικής περιουσίας στο Κτηµατολόγιο» κατά το ποσό των
9.240,00 ευρώ, προκειµένου να υποβληθούν οι αιτήσεις προς την Κτηµατολόγιο Α.Ε. για όλα τα ακίνητα του ∆ήµου
τα οποία βρίσκονται στις ∆.Ε. Ελλοµένου και Απολλωνίων.
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6495.053 µε τίτλο «Εργασίες ταξινόµησης βιβλίων και εγγράφων ιστορικής αξίας για το
Ιστορικό Αρχείο Καρυάς» κατά το ποσό των 700,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες ταξινόµησης
και αρχειοθέτησης εγγράφων και βιβλίων ιστορικής αξίας για την ολοκλήρωση του Ιστορικού Αρχείου Καρυάς.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.055 µε τίτλο «Πληρωµή παράβολου για την ένταξη στο Ν. 4495/2018 του
κτιριακού συγκροτήµατος Βασιλικής» κατά το ποσό των 1.025,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθεί το παράβολο για
την ένταξη του κτιριακού συγκροτήµατος του Γυµνασίου – Λυκείου Βασιλικής στο νόµο περί ρύθµισης αυθαίρετων.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6495.056 µε τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης Cloud» κατά το ποσό των 1.300,00 ευρώ,
προκειµένου ο ∆ήµος Λευκάδας να πραστατεύσει τα δεδοµένα του (οικονοµικά, προσωπικά, πρωτοκόλλου κ.α.) που
βρίσκονται στη κατοχή του και να τα διασφαλίσει στο προσεχές µέλλον µε αντίγραφα ασφαλείας ακόµη και όταν
συµβεί µία πυρκαγιά, µία πληµµύρα ή µία επίθεση από χάκερ.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6515.006 µε τίτλο «Προµήθεια ΤΠ∆ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων» κατά το
ποσό των 9.055,00 ευρώ, που αφορά λογιστική τακτοποίηση προµηθειών µέσων του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων (ΤΠ∆) που αφορούν τις κατανοµές από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για τα σχολεία.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6526.001 µε τίτλο «Χρεολύσια δανείων τραπεζών – Πιστ. Ιδρυµάτων κατά το ποσό των
25.500,00 ευρώ, διότι το ∆εκέµβριο του 2018 δεν έφτανε η πίστωση της δαπάνης για την πληρωµή της χρεολυσίας
δόσης του δανείου του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων και θα πρέπει να εξοφληθεί.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 00-6711 µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» κατά το ποσό των 13.010,45 ευρώ,
σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 141864/31-12-2018 του ΤΠ∆ που αφορά συµπληρωµατική κατανοµή από Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη
δαπανών θέρµανσης των σχολείων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6823.001 µε τίτλο «Τόκοι υπερηµερίας δικαστικών αποφάσεων» κατά το ποσό των
5.000,00 ευρώ, για την πληρωµή των τόκων υπερηµερίας στους δικαιούχους ενάγοντες των δικαστικών
αποφάσεων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 00-6673.002 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών υλικού Η/Υ» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι βλάβες στα µηχανήµατα των Η/Υ του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 10-6681.003 µε τίτλο «Προµήθεια υλικού πρώτων βοηθειών» κατά το ποσό των
2.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια υλικών φαρµακείου (οινόπνευµα, γάζες, αντιπυρετικά
κλπ) στα γραφεία της διοίκησης και τα αυτοκίνητα του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6117.005 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για την ηχητική κάλυψη πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις πολιτιστικές
δραστηριότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6451.001 µε τίτλο «Συνδροµή για συµµετοχή ΜΑΣ στη βράβευση Ευρωπαϊκό
Μουσείο της Χρονιάς» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου το Μ.Α.Σ. να συµµετέχει στο διαγωνισµό της
βράβευσης για το Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6451.002 µε τίτλο «Συνδροµή υπέρ Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης ∆ιαχείρισης
∆ικαιωµάτων (ΕΥΕ∆/ΟΠΙ) για τα πνευµατικά δικαιώµατα του Ρ/Σ Καρυάς» κατά το ποσό των 1.400,00 ευρώ,
προκειµένου ο Ρ/Σ να νοµιµοποιείται για τη διαχείριση των δικαιωµάτων της πνευµατικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων
καλλιτεχνών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.001 µε τίτλο «Προµήθεια κρεάτων και πουλερικών» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
διότι έχει προκύψει η ανάγκη να καλυφθεί η σίτιση των νηπίων και των βρεφών των παιδικών σταθµών και να
προσαρµοστεί το διατροφολόγιο τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017
Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 310/22-02-2019, έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.002 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών παντοπωλείου» κατά το ποσό των 28.000,00 ευρώ,
διότι έχει προκύψει η ανάγκη να καλυφθεί η σίτιση των νηπίων και των βρεφών των παιδικών σταθµών και να
προσαρµοστεί το διατροφολόγιο τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017
Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 310/22-02-2019, έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.004 µε τίτλο «Προµήθεια φρούτων και λαχανικών» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ,
διότι έχει προκύψει η ανάγκη να καλυφθεί η σίτιση των νηπίων και των βρεφών των παιδικών σταθµών και να
προσαρµοστεί το διατροφολόγιο τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017
Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 310/22-02-2019, έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6481.005 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών αρτοποιείου» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι
έχει προκύψει η ανάγκη να καλυφθεί η σίτιση των νηπίων και των βρεφών των παιδικών σταθµών και να
προσαρµοστεί το διατροφολόγιο τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. Υ1α/Γ.Π.ΟΙΚ. 76785/25-10-2017
Υπουργική Απόφαση. Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το
υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 310/22-02-2019, έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-6495.001 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» κατά το ποσό των 7.500,00
ευρώ, διότι η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύµφωνα µε το υπ’ αρ.
πρωτ. εσς. 310/22-02-2019, έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6495.014 µε τίτλο «Αγορά βιβλίων δηµοτικών βιβλιοθηκών Λευκάδας» κατά το ποσό
των 1.000,00 ευρώ, προκειµένου να εµπλουτιστούν οι δηµοτικές βιβλιοθήκες µε σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6495.015 µε τίτλο «Καταχώρηση ονόµατος Μ.Α.Σ. για δύο έτη» κατά το ποσό των
20,00 ευρώ, προκειµένου να καταχωρηθεί το όνοµα - η ταυτότητα του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού (το οποίο είναι
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και µοναδικό) στο ιστότοπο, ώστε ο χρήστης πληκτρολογώντας το όνοµα ή κάποια συναφή στοιχεία να έχει στη
διάθεσή του πληροφορίες και φωτογραφίες που αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-6495.016 µε τίτλο «Φιλοξενία ιστοσελίδας ΜΑΣ για δύο έτη» κατά το ποσό των
140,00 ευρώ, προκειµένου η ιστοσελίδα να είναι προσβάσιµη από τους χρήστες του διαδικτύου µέσω ενός server ο
οποίος είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο 24 ώρες το 24ώρο.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 15-7131.002 µε τίτλο «Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός (τµήµατος Αθλητισµού)» κατά το
ποσό των 17.360,00 ευρώ, διότι είναι σε εξέλιξη ο συνοπτικός διαγωνισµός της προµήθειας αθλητικού εξοπλισµού
για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 24.499,92 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα
µε το υπ’ αρ. πρωτ. 26855/31-12-2018 της διακήρυξης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 15-7135.004 µε τίτλο «Εγκατάσταση - τοποθέτηση εξοπλισµού πυρασφάλειας στους
δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη της
εγκατάστασης στα κτίρια των παιδικών σταθµών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6063.001 µε τίτλο «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» κατά το ποσό των 500,00 ευρώ,
διότι διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της πίστωσης κατόπιν καταγραφής αναγκών της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.001 µε τίτλο «Υπηρεσίες µηχανικού για την τεκµηρίωση των ορίων οικισµών και της
εσωτερικής δηµοτικής οδοποιίας προς κτηµατογράφηση των ∆Ε του ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των 21.000,00
ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταγραφή των εγγραφών της δηµοτικής περιουσίας στο κτηµατολόγιο.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 30-6117.002 µε τίτλο «Υπηρεσίες µηχανικού για την οριοθέτηση των συλλεκτηρίων αυλάκων
απορροής των αγροτικών περιοχών των προς κτηµατογράφηση των ∆.Ε. ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των
12.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταγραφή των εγγραφών της δηµοτικής περιουσίας στο
κτηµατολόγιο.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6262.003 µε τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης πλαστικού τάπητα στο γήπεδο (5Χ5) του
2ου Γυµνασίου - Λυκείου Λευκάδας» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθεί ο φθαρµένος
χλοοτάπητας για την ασφάλεια των αθλουµένων.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6265.004 µε τίτλο «Επισκευές ηλεκτρονικών µηχανηµάτων (GPS Topcon)» κατά
το ποσό των 5.200,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες επισκευής των ηλεκτρονικών
δορυφορικών οργάνων τοπογραφήσεων.

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6414.003 µε τίτλο «Μεταφορά λυόµενης αίθουσας από την Αθήνα στη Λευκάδα για
τις στεγαστικές ανάγκες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η µεταφορά της λυόµενης αίθουσας για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Εργαστηρίου
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του Ειδικού Σχολείου της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6414.004 µε τίτλο «Μεταφορά πλωτής εξέδρας από τα Σύβοτα στη Λευκάδα» κατά το
ποσό των 1.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 10/30-10-2018 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας
Λευκάδας έπειτα από αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στο χώρο της θαλάσσια περιοχής και Συβότων και
διαπιστώθηκε ότι στερείται νόµιµη άδεια.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια εργαλείων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
προκειµένου η Τεχνική Υπηρεσία να προµηθευτεί διάφορα µικρο - εργαλεία για την εύρυθµη λειτουργία της.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.010 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών ελαιοχρωµατισµού ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το
ποσό των 5.000,00 ευρώ, για τις ανάγκες ελαιοχρωµατισµού των δηµοτικών κτιρίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.015 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για σιδηρές κατασκευές ∆.Ε. Λευκάδας» κατά
το ποσό των 5.000,00 ευρώ, για σιδηρές κατασκευές που πραγµατοποιούν οι εργάτες του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια λουκέτων και κλειδαριών για αντλιοστάσια και πίλαρ»
κατά το ποσό 2.000,00 ευρώ, για την προστασία των αντλιοστασίων και των πίλαρ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.017 µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆.Ε Λευκάδας» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, για τις οικοδοµικές εργασίες που πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι του ∆ήµου στη ∆.Ε.
Λευκάδας.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.021 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, για τις ανάγκες προµήθειας διαφόρων υλικών που απαιτούνται και δεν είναι δυνατόν να
καταγραφούν στη ∆.Ε. Απολλωνίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.022 µε τίτλο «Προµήθεια αµµοχάλικου για τη ∆.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, για τις οικοδοµικές εργασίες που πραγµατοποιούν εργαζόµενοι του ∆ήµου στη ∆.Ε.
Απολλωνίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.023 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Ελλοµένου» κατά το ποσό των
10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες προµήθειας διαφόρων υλικών που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στη ∆.Ε.
Ελλοµένου.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-6699.035 µε τίτλο «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Σφακιωτών» κατά το ποσό
των 10.000,00 ευρώ, για τις οικοδοµικές εργασίες που πραγµατοποιούν εργαζόµενοι του ∆ήµου στη ∆.Ε.
Σφακιωτών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7111.003 µε τίτλο «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στη διασταύρωση
οδών Φιλοσόφων και Αναπαύσεως για τη διαπλάτυνση της οδού Φιλοσόφων λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6» κατά το ποσό των 105.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την αρ. 204/2018 απόφαση
Ε
∆.Σ. (Α∆Α:6 6ΖΩΛΙ-Λ99) και τον Πίνακα αξίας απαλλοτριωµένων ακινήτων της ∆/νσης Πολεοδοµίας και
Περιβάλλοντος.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7111.004 µε τίτλο «Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στη θέση Νταµάρι ή
Λαγκάδα Απόλπαινας» κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, διότι υπάρχει αναγκαιότητα να απαλλοτριωθεί το ακίνητο
επί του οποίου έγινε η παράκαµψη του δρόµου της Απόλπαινας µετά την κατολίσθηση τµήµατος του βουνού,
σύµφωνα µε την αρ. 140/2018 απόφαση του ∆. Σ. (Α∆Α:6Ι1ΠΩΛΙ-ΠΙ3) και την αρ. 2/1018 έκθεση γνωµοδότησης της
Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Απαλλοτριωµένης Έκτασης
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7112.003 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίων στη θέση Βαγιωνή Νεοχωρίου κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, διότι αποτελεί κοµµάτι του πρώην αποκαταστηµένου ΧΑ∆Α.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7131.007 µε τίτλο «Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου» κατά το
ποσό των 12.500,00 ευρώ, για την αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου προκειµένου να καταστεί λειτουργικό.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7135.002 µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης-πληροφοριακών πινακίδων
∆.Ε. Λευκάδας –Απολλωνίων-Ελλοµένου» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντικατασταθούν οι
φθαρµένες πινακίδες στο δηµοτικό οδικό δίκτυο των ∆.Ε.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7321.018 µε τίτλο «Υπηρεσίες επανάχρησης παλαιού δηµοτικού σχολείου Νυδριού
σε πολιτιστικό κέντρο Νταίρπφελδ» κατά το ποσό των 15.000,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση εργασιών του
κτιρίου προκειµένου να καταστεί λειτουργικό.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.042 µε τίτλο «Επισκευή λιθόκτιστης βρύσης στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου» κατά το
ποσό των 1.499,00 ευρώ, για να συντηρηθεί και να αναδειχθεί η λιθόκτιστη βρύση η οποία αποτελεί µέρος της
λαϊκής πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7336.050 µε τίτλο «Συντήρηση χλοοτάπητα δηµοτικών σταδίων Λευκάδας και
Νυδριού» κατά το ποσό των 7.836,80 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης των
φθορών στα γήπεδα για την ασφάλεια των αθλουµένων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 30-7425.034 µε τίτλο «Κατεδάφιση αυθαιρέτου µπαλκονιού και βεράντας στην ιδιοκτησία
Παναγιώτας Γιαννιώτη στη ∆.Κ. Καλάµου» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. πρωτ.
24180/Φ.5.16.4/22-12-2016 (Α∆Α:ΩΩ96ΩΛΙ-ΒΟ7) απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας επειδή καταλαµβάνει
κοινόχρηστο χώρο σύµφωνα µε την αρ. 4967/31-10-2007 έκθεση αυτοψίας.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 35-6231.001 µε τίτλο «Μίσθωση χώρου στη ∆Ε Λευκάδας για την εναπόθεση
εξαχθέντων κλαδεµάτων» κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να µισθωθεί χώρος για την τοποθέτηση
κλαδιών από τις κοπές των επικίνδυνων δέντρων.

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6672.000 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
για την αντικατάσταση των φθαρµένων ανταλλακτικών στα µηχανήµατα του ∆ήµου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 35-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 400,00 ευρώ για την
αντικατάσταση των φθαρµένων ελαστικών στα οχήµατα του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 35-7336.004 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης καθαρισµού κοινόχρηστων χώρων» κατά
το ποσό των 11.950,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν εργασίες καθαρισµού στους κοινόχρηστους
δηµοτικούς χώρους για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 45-7336.008 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης κοιµητηρίων ∆Ε
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 6.200,00 ευρώ, για τον ευπρεπισµών των χώρων των κοιµητηρίων στη ∆.Ε.
Ελλοµένου.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6162.001 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας για την τοποθέτηση κυκλώµατος παρακολούθησης
υψηλών αναλύσεων και συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου Λευκάδας» κατά το ποσό των
7.160,00 ευρώ, προκειµένου να αποπληρωθεί η δαπάνη διότι σύµφωνα µε την αρ. 16245/10-08-1018 σύµβαση
ανάθεσης είναι ετήσιας διάρκειας και λήγει στις 10-08-2019.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6162.002 µε τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆ήµου Λευκάδας για το έτος
2019» κατά το ποσό των 85.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί διαγωνιστική διαδικασία για την κάλυψη
τριών ναυαγοσωστικών βάθρων και την παροχή ενός ταχύπλοου σκάφους µε δύο επιβαίνοντες, όπως ορίζει το Π.∆.
31/2018.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6231.003 µε τίτλο «Μισθώµατα παραχώρησης, χρήσης και εκµετάλλευσης ζωνών
τουριστικών λιµένων Λευκάδας, Βασιλικής, Νυδριού» κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ, λαµβάνοντας υπόψη το υπ’
αρ. πρωτ. 19037/2-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισµού που αφορά τη βεβαίωση χρηµατικού καταλόγου
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της καταβολής µισθώµατος 20 έτους παραχώρησης (2018-2019) της χρήσης και εκµετάλλευσης του τουριστικού
λιµένα Λευκάδας, που αφορά την τροποποιητική σύµβαση παραχώρησης.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6236.002 µε τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθµευσης ∆.Ε. Απολλωνίων – Ελλοµένου» κατά το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειµένου να αναζητηθούν νέοι χώροι στάθµευσης λόγω της τουριστικής
επισκεψιµότητας κυρίως στο Νυδρί και τη Βασιλική.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6236.003 µε τίτλο «Μίσθωση χώρων στάθµευσης ∆.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών» κατά το
ποσό των 2.000,00 ευρώ, προκειµένου να αναζητηθούν νέοι χώροι στάθµευσης λόγω της τουριστικής
επισκεψιµότητας των περιοχών αυτών.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6264.001 µε τίτλο «Συντήρηση επισκευής µηχανηµάτων» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ προκειµένου να επισκευαστούν τα οχήµατα των ιχθυοτροφείων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-6495.001 µε τίτλο «Επισκευή πλωτών µέσων ιχθυοτροφείου» κατά το ποσό των
2.000,00 ευρώ προκειµένου να επισκευαστούν τα πλοιάρια των ιχθυοτροφείων.
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-7425.003 µε τίτλο «Απολυµάνσεις -απεντοµώσεις δηµοτικών χώρων» κατά το ποσό των
23.000,00 ευρώ, που από παραδροµή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2019 εγγράφτηκε µηδαµινό
ποσό πίστωσης της δαπάνης για την ανάγκη απολύµανσης και απεντόµωσης των δηµοτικών χώρων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εξόδων 70-7425.004 µε τίτλο «Απολυµάνσεις - απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων» κατά το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, για την ανάγκη απολύµανσης και απεντόµωσης των δηµοτικών κτιρίων.

Με σύνολο αυξήσεων 214.996,19 ευρώ. Η διαφορά στις αυξοµειώσεις των ΚΑΕ
οµάδων Ι,Ι ΚΑΙ ΙΙΙ.

καλύπτεται από τα έσοδα των

Ι. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας 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 145.616,26 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η µισθοδοσία οκτώ
εργαζοµένων οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται µε καθεστώς παράτασης συµβάσεων Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου (Ι∆ΟΧ) και µετά την 01-01-2019 έως τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ της
προκήρυξης 3Κ/2018, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσς. 256/14-02-2019 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.001 µε τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ» κατά το ποσό των 1.500,00
ευρώ, που αφορά τη δαπάνη των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω εργαζοµένων.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6051.006 µε τίτλο «Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.»
κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, που αφορά τη δαπάνη των εργοδοτικών εισφορών των ανωτέρω εργαζοµένων.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6265.003 µε τίτλο «Επισκευή κάδων απορριµµάτων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι
λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες για την
υλοποίησή της.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια ψηκτρών» κατά το ποσό των 5.500,00 ευρώ, διότι η εν λόγω
δαπάνη έχει ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018 όταν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού δεν ήταν δυνατό αυτή να
προβλεφθεί.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.016 µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καλάµου» κατά το ποσό των
3.000,00 ευρώ, επειδή 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 5.600,00 ευρώ,
επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες για
την υλοποίησή της.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7325.006 µε τίτλο «Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας Λυγιάς» κατά το ποσό των
4.508,85 ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες για την υλοποίησή της.

Το ανωτέρω ποσό των 180.725,11 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» κατά το ποσό των 59.140,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη µισθοδοσίας
των οκτώ εργαζοµένων στην Υπηρεσία της Καθαριότητας για πέντε µήνες που συνεχίζουν εργάζονται µε παρατάσεις
συµβάσεων Ι∆ΟΧ, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4582/2018, ΦΕΚ 208/Α΄.

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» κατά το ποσό των 16.500,00 ευρώ,
προκειµένου να αποδοθούν οι εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω εργαζοµένων µε σύµβαση εργασίας Ι∆ΟΧ.

18

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά το ποσό των 4.800,00
ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εν λόγω εργασία για την αντιµετώπιση έκτακτων βλαβών που έχουν
προκύψει στα οχήµατα του ∆ήµου.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6414.003 µε τίτλο «Μεταφορά υπόγειων κάδων από περιοχή Αγίου Μηνά» κατά το
ποσό των 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µεταφορά τους λόγω αλλαγής του σηµείου
υπογειοποίησης των κάδων.

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.003 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 5.660,00 ευρώ, προκειµένου να
αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά των οχηµάτων του ∆ήµου.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια εµπρόσθιας εξάρτησης αρπαγής οχήµατος ΑΜΒΙΕΝΤΕ για
τη φόρτωση και µεταφορά δεµατοποιηµένων απορριµµάτων» κατά το ποσό των 6.000,00 ευρώ, διότι αποτελεί
απαραίτητο ανταλλακτικό για τη µεταφορά των δεµάτων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.020 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για σχεδιασµό, προγραµµατισµό και
οργάνωση Επιχειρησιακών ∆ράσεων για την υλοποίηση του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
∆ήµου Λευκάδας», κατά το ποσό των 24.600,00 ευρώ, προκειµένου να καταγραφούν και να σχεδιαστούν οι
προδιαγραφές για τη δηµοπράτηση της ΜΟΠΑΚ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7425.021 µε τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για σχεδιασµό, προγρ/σµό και οργάνωση
της λειτουργίας του χώρου προσωρινής απόθεσης δεµατοποιηµένων απορ/των στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α ∆ήµου
Λευκάδας στη θέση Αλυκές» κατά το ποσό των 4.960,00 ευρώ, προκειµένου να καταγραφούν και να σχεδιαστούν οι
προδιαγραφές για τη λειτουργία του χώρου στο ενδιάµεσο διάστηµα µέχρι την κατασκευή της ΜΟΠΑΚ.

Ι.Α. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.005 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών αποχέτευσης ∆.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 5.000,00
ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η προµήθεια αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες υλοποίησή της.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.011 µε τίτλο «Προµήθεια αντλιών ύδρευσης ∆.Ε. Σφακιωτών» κατά το ποσό των 9.800,00
ευρώ, επειδή λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η προµήθεια αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες
προτεραιότητες υλοποίησή της.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.030 µε τίτλο «Προµήθεια υδρόµετρων» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, η προµήθεια αυτή
δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες υλοποίησή της.
∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.033 µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης» κατά το ποσό των 22.268,57 ευρώ, επειδή
λόγω έκτακτων γεγονότων που έχουν προκύψει η δαπάνη αυτή δεν βρίσκεται στις άµεσες προτεραιότητες
υλοποίησή της.

Το ανωτέρω ποσό των 42.068,57 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στους 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 544,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν και
εργασίες καθαρισµού στα αντλητικά συγκροτήµατα.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6262.011 µε τίτλο «Βελτιώσεις στα αντιλιοστάσια στη θέση Μαγγανά Νικιάνας και στη θέση
Καρφάκη Λευκάδας» κατά το ποσό των 19.793,88 ευρώ, προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές στα
αντλιοστάσια της ∆.Ε. Λευκάδας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.008 µε τίτλο «Προµήθεια ηλ/κων υλικών αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης ∆.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 9.800,00 ευρώ, προκειµένου να προκειµένου να αποκατασταθούν οι φθορές στα
αντλιοστάσια των ∆.Ε.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.011 µε τίτλο «Προµήθεια ελαστικών» κατά το ποσό των 200,00 ευρώ, προκειµένου να
αντικατασταθούν τα φθαρµένα ελαστικά των οχηµάτων του ∆ήµου της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης –
Αποχέτευσης.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 µε τίτλο «Προµήθεια νερού από σύνδεσµο» κατά το ποσό των 703.338,06 ευρώ, επειδή
στις 31-12-2018 η Οµάδα Ι των εσόδων έχει αύξηση και η δαπάνη µεταφέρεται για να καλυφθούν οι αυξηµένες
απαιτήσεις για προµήθεια νερού της Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.026 µε τίτλο «Προµήθεια ενός υδραυλικού κουρµπαδόρου» κατά το ποσό των 920,00
ευρώ, προκειµένου να διευκολύνει τις τεχνικές εργασίες της υπηρεσίας ύδρευσης.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6699.027 µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών αντλιών αποχέτευσης για τη ∆.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 7.400,00 ευρώ, προκειµένου να προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες
στα αντλιοστάσια του ∆ήµου.
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∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.046 µε τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ και δικτύου αποχέτευσης ∆.Ε.
Ελλοµένου» κατά το ποσό των 3.026,58 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των
φθορών του δικτύου αποχέτευσης της ∆.Ε.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.048 µε τίτλο «Βελτιώσεις αντλιοστασίων λυµµάτων ∆.Ε. Λευκάδας και ∆.Ε.
Απολλωνίων» κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, προκειµένου να αποπληρωθεί η εν λόγω δαπάνη, όταν κατά τη
σύνταξη του Προϋπολογισµού έτους 2019 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί το ακριβές ποσό πληρωµής.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.049 µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού δεξαµενών αντλιοστασίου αποχέτευσης» κατά το
ποσό των 7.499,52 ευρώ, προκειµένου να καθαρίζονται συστηµατικά οι δεξαµενές των αντλιοστασίων.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.012 µε τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης παραλιακών οικισµών Νικιάνας - Λυγιάς Καρυωτών - εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού (10ος λογαριασµός)» κατά το ποσό των 29.041,41 ευρώ,
ου
προκειµένου να πληρωθεί µέρος της µελέτης του 10 λογαριασµού της µελέτης.
Mετά τις ανωτέρω µεταβολές το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 136.503,53 ευρώ.
Ι.Β. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονοµική επιβάρυνση
Στον Κ.Α. Εξόδων 00-6495.053 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Εργασίες ταξινόµησης βιβλίων και εγγραφών ιστορικής
αξίας για το Ισταρικό Αρχείο Καρυάς» αντί του τωρινού τίτλου «Υπηρεσία υποστήριξης Cloud», διότι η δαπάνη για τις
εργασίες ταξινόµησης είχε ανατεθεί από το ∆εκέµβριο του 2018.
Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7425.038 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Υπηρεσίες εξειδίκευσης δράσεων υλοποίησης των
ειδικών στόχων της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) και αντιστοίχιση τους στις διαθέσιµες πηγές
χρηµατοδότησης» αντί του τωρινού τίτλου «Εργασίες ελαιοχρωµατισµού και επισκευών σχολείων ∆ήµου Λευκάδας»,
σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. εσ.106/28-01-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων.
Στον Κ.Α. Εξόδων 30-7331.045 εισάγεται νέα περιγραφή τίτλου «Επισκευή ∆ηµοτικού Σχολείου Ευγήρου» αντί του
τωρινού τίτλου «Επισκευές δηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Απολλωνίων»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε., διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, που αφορά στην αναµόρφωση του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019, η οποία έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 34574/05-07-2018, οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων
υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΟΠ∆ αναµορφώνονται υποχρεωτικά κατά το
χρόνο υποχρεωτικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία.
Για την αναµόρφωση αυτή λαµβάνονται τα πραγµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31.12 του
έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συµπεριλαµβανόµενων των στοιχείων διαθέσιµων και απλήρωτων υποχρεώσεων).
Κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανοµή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις
οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2018 το περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισηςτου Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των
νοµικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ,
υποτοµέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆). Το
ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών
αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και
οικονοµικού αποτελέσµατος, όπως αυτά τα µεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠ∆ του ΟΤΑ περιλαµβάνει τους Πίνακες
Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή της Περιφέρειας και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου.
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή τους στόχους των υπόχρεων
φορέων α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταµειακή βάση και β) ως
προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε
υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν οµαδοποιήσεις συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του προϋπολογισµού. Ο βαθµός
επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονοµικής στοχοθεσίας λαµβάνεται υπόψη η
εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και
οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των
εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηµατικού υπολοίπου.
5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης περιόδου
και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού
αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων
υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού αποτελέσµατος
διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ µέσω της υλοποίησης του
προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει αποθεµατικό)
τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό
του πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).
6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις
έναρξης προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που
προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του φορέα.
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Τα τελικά στοιχεία ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται µετά το
κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη
στοχοθεσία µε τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µε
βάση τις εξής αρχές:
α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωµατώνονται
στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισµού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο
προϋπολογισµός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραµµένες πιστώσεις των Κωδικών
Αριθµών που αφορούν σε πληρωµές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών µεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιµήσεις
για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούµενο έτος.
β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισµού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταµειακού προϋπολογισµού συνεπάγεται την
εκτίµηση πραγµατοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν
δύναται να υφίσταται εκτίµηση για δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών
αποτελεσµάτων, το εκτιµώµενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους ισούται µε µηδέν
(0).
7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, στην ιστοσελίδα του
υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών (γραµµών) των πινάκων µε τους κωδικούς
αριθµούς του προϋπολογισµού, η ίδια ως άνω υπηρεσία µεριµνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιηµένων πινάκων και
για την ενηµέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρµόδιων για τον έλεγχό τους αρχών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2018 ο έλεγχος επίτευξης των οικονοµικών στόχων περιλαµβάνουν τα
κάτωθι:
1. Για τον έλεγχο του βαθµού επίτευξης των στόχων οικονοµικού αποτελέσµατος και τον εντοπισµό αποκλίσεων λαµβάνονται
υπόψη οι εξής παράµετροι :
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια
του έτους.
β) Η πορεία πραγµατοποίησης των εξόδων του προϋπολογισµού σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη
διάρκεια του έτους.
γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους.
2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραµέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού,
διασφαλίζει σε σηµαντικό βαθµό τον έγκαιρο εντοπισµό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναµία ισοσκέλισης
προϋπολογισµού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρµογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων από τους τριµηνιαίους στόχους οικονοµικού αποτελέσµατος που έχουν τεθεί στον
πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω:
α) ΕΣΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση µε τους αντίστοιχους
στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιµα έναρξης (Εκτέλεση µείον Στόχος).
β) ΕΞΟ∆Α: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγµατοποιηµένων πληρωµών σε σχέση µε τους
αντίστοιχους στόχους πληρωµών (Εκτέλεση µείον Στόχος).
γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί
την απόκλιση από το στόχο του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση
Ταµειακού Αποτελέσµατος ΟΠ∆).
δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των
αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση µείον Στόχος).
ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠ∆: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆
και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονοµικού αποτελέσµατος
ΟΠ∆ [Απόκλιση Ταµειακού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονοµικού
Αποτελέσµατος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγµατοποιείται µε τον τύπο [Απόκλιση Οικονοµικού
Αποτελέσµατος ΟΠ∆ / Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ (%)].
Οι στόχοι των υποοµάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριµένη κατηγορία εσόδων
ενισχύει σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική αυτοτέλειά του ΟΤΑ παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηµατοδότησης τόσο
λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρµόζεται η µεθοδολογία υπολογισµού της Απόκλισης Εσόδων.
4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονοµικού Αποτελέσµατος ΟΠ∆ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενηµερώνει,
εντός ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον φορέα, την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να
ενηµερώσει άµεσα το Παρατηρητήριο για τα µέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης.
Τα προαναφερόµενα εφαρµόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποοµάδων του ΟΤΑ
«Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νοµικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε
Ο.Π.∆. δήµου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενηµέρωση πραγµατοποιείται µέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την
ευθύνη της ενηµέρωση του Παρατηρητηρίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δηµοσίευσης του ΟΠ∆
περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
1. Το ΟΠ∆ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρµόδια για έλεγχο αρχή µαζί µε τον προϋπολογισµό του φορέα και
του κάθε νοµικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠ∆, στις προθεσµίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή
του προϋπολογισµού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νοµικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και
αποστέλλονται στους ΟΤΑ προς ενσωµάτωση στο ΟΠ∆ από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα.
2. Κατά την υποβολή του ΟΠ∆ στην αρµόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονοµικής
στοχοθεσίας του ΟΠ∆ στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ µέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των
προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους
τιθέµενους στόχους.
3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νοµικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠ∆ αυτών
σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠ∆ ως προς τα µέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συµφωνία των στοιχείων
που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων µε τον ετήσιο προϋπολογισµό των ΟΤΑ και των νοµικών
προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχοµένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων, ε) τη συµφωνία
των υποβαλλόµενων πινάκων στοχοθεσίας µε τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και στ) την
εν γένει κατάρτιση του ΟΠ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠ∆ έως
τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται.
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4. Το ΟΠ∆ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από
αυτό.
5. Τα εγκεκριµένα ΟΠ∆ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠ∆ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2018 η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισµό
από το παρατηρητήριο περιλαµβάνουν τα κάτωθι:
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρµογή των ΟΠ∆ και την εκτέλεση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και των νοµικών
προσώπων, µέσω του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας που τηρείται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχοµένου, του χρόνου και
του τρόπου υποβολής των οικονοµικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νοµικό πρόσωπο δεν µεριµνά για
τη διάθεση των προβλεπόµενων στοιχείων στον Κόµβο ∆ιαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις
δεδοµένων του ΥΠΕΣ, µε τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Έπειτα από τα παραπάνω, εισηγούµαστε για τη έγκριση της Αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.)
∆ήµου Λευκάδας έτους 2019, το οποίο αποτυπώνεται στον συνηµµένο πίνακα.»
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 εισηγείται στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
1.
2.

Την έγκριση της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Την έγκριση της αναµόρφωσης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019,
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση, το οποίο αποτυπώνεται στον επισυναπτόµενο πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 57/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.»
ης

Στη συνέχεια ο εισηγητής πρότεινε την παρακάτω συµπλήρωση της 1 αναµόρφωσης:
«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.
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.
η

Η εν λόγω χρηµατοδότηση είχε εγγραφεί στην 5 αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018. Όµως οι
δικαιούχοι δεν προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αποζηµίωσή τους εντός της χρήσης 2018, έτσι
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2019 δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί, γι’ αυτό και εισηγούµαστε
η
να εγγραφεί στην 1 αναµόρφωση έτους 2019.
Λοιπές χρηµατοδοτήσεις
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1219.016 µε τίτλο «Έσοδα υλοποίησης προγράµµατος κοινωνικής προστασίας
για την πληµµύρα στις 06-05-2018 - αντικατάσταση οικοσκευής και επισκευαστικές εργασίες» κατά το
ποσό των 9.251,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 121760/08-11-2018 έγγραφο του ΤΠ∆.
Το ανωτέρω ποσό των 9.251,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) και
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6741.018 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις για αντικατάσταση οικοσυσκευής και
επισκευαστικές εργασίες, λόγω πληµµύρας στις 06-05-2018» κατά το ποσό των 9.251,00 ευρώ,
προκειµένου να αποζηµιωθούν οι πληγέντες πολίτες που είχαν ζηµιωθεί από την πληµµύρα της 06-052018.

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, το
αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) συνεχίζει να παραµένει στο ποσό των 136.503,53 ευρώ.»
η

Στη συνέχεια διαβάστηκε η αρ. 2/2019 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην 1 τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, έτους 2019, η οποία έχει ως εξής:
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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 2ης/2019
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφασης: 2 /2019
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 26 Φεβρουαρίου του έτους 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
9:30 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ. 3431/22-02-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι παρακάτω:
ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Τριλίβας Χρήστος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κατηφόρης Χρήστος
6. Φίλιππας Γιώργος
7. Κούρτης Φίλιππος
8. Γιαννιώτης Οδυσσέας

1.Αθανάσιος Περδικάρης

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, η
κ.Αµαλία Φραγκούλη Προϊσταµένη Αυτοτελούς Τµήµατος Οργάνωση και Πληροφορικής και ο κ.Αρέθας Σπύρος ∆/ντής
Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραµµατέα της Επιτροπής Σταµατέλου Ανθούλα υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
η

ΘΕΜΑ Η∆: «1 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019».
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Κων/νος ∆ρακονταειδής ∆ήµαρχος
Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
• Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής
του. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραµµα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του
Ν.3463/2006 και
• λαµβάνοντας υπόψη το αριθµ. ΕΣ.348/26-02-2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού
η
Οργάνωσης και Πληροφορικής σχετικά µε την 1 Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου
Λευκάδας 2019 ,
προτείνουµε την έγκριση του σχεδίου της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2019 όπως παρακάτω:
Συνεχιζόµενα έργα
α/α

Tίτλος

Προταθέν 2018

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης
45Ο40-842
60ΓΑ4653Ο7-Ο22
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0

∆ήµος Λευκάδας

1

Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆. Λευκάδας

189.113,10

62-7341.002

Π∆Ε

2

Αποκατάσταση
κρηπιδωµάτων
ιχθυοτροφείου (Αυλαίµων)

212.000,00

70-7336.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

3

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης- άρδευσης
πρωτεύοντος δικτύου Ανατολικού άξονα

17.653,43

25-7336.040

ΣΑΤΑ

4

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης- άρδευσης
πρωτεύοντος δικτύου ∆υτικού άξονα

4.000,00

25-7336.041

ΣΑΤΑ 2016

5

Επισκευές σχολείων ∆ήµου Λευκάδας

247.490,88

30-7331.028

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-∆ΗΙ

6

Επισκευή κερκίδων ∆ηµοτικού Σταδίου
Λευκάδας

100.000,00

30-7336.040

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ,
7∆5Χ7ΛΕ-Ζ0Ψ

7

Επισκευή-Συντήρηση
Κλειστού
Γυµναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας

138.620,00

30-7336.039

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ

23

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

8

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας

9

Κατασκευή τοιχίου αποκατεστηµένου
ΧΑ∆Α για πυροπροστασία

10

11

Κατασκευή
υποδοµών
για
την
εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκοµείου
Μεταφορά - εναπόθεση απορριµµάτων
και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου
ΧΑ∆Α

6.558.146,663

62-7341.009

ΕΣΠΑ

7.000,00

70-7326.004

ΠΥΡ/ΣΙΑ 2017

380.390,52

64-7341.011

ΕΣΠΑ

55.047,63

62-7341.013

Π∆Ε

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0

Ω55Υ7ΛΕ-900
60ΓΑ4653Ο7-Ο22
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0

∆.Ε. Απολλωνίων

2

Αγκυροβόλιο
τουριστικών
σκαφών
Βασιλικής
1η
συµπληρωµατική
σύµβαση:Κατασκευή
έργων
αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών
Βασιλικής

3

Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων
τοπικών
κοινοτήτων
Αθανίου,
∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω σεισµού στις
17/11/2015

4

Ασφαλτόστρωση
δηµοτικής
Κοµηλιού ∆.Ε Απολλωνίων

1

64-7341.002

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

723,723,98

64-7341.019

ΕΣΠΑ

6Η32465ΧΙ8-Κ10

482.378,96

30-7336.027

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

7ΥΨ74653ΟΞΡΛ1

1.136,19

30-7333.059

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7ΙΛ6465ΦΘΕ-Ε38

13.932,08

30-7331.030

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7ΙΛ6465ΦΘΕ-Ε38

13.800,00

70-7323.002

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΕ

2.692,42

30-7323.009

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

οδού

6

Επισκευή δηµοτικού κτιρίου στέγασης
Πυροσβεστικού
Σταθµού
Τ.Κ
Κοντάραινας, ∆.Ε Απολλωνίων
Συντήρηση - βελτίωση αγροτικών,
δασικών δρόµων (α. Από Κάβαλο προς
Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ
Κόκκινης Εκκλησιάς και γ. από
Κοντάραινα προς Σελί)

7

Τσιµεντοστρώσεις
δρόµων
και
κοινόχρηστων χώρων εντός οικισµού
Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε Απολλωνίων

5

7.603.593,30

∆.Ε. Ελλοµένου

1

2
3
4

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου – Κατασκευή δικτύου
αποχέτευσης ∆. Ελλοµµένου
Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου (Εγκατάσταση- Επεξεργασία
λυµάτων ∆ Ελλοµένου)
∆ιάνοιξη και διαµόρφωση δηµοτικών
οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου Μεγάλου Αυλακίου
Επισκευή δηµοτικών κτιρίων (πρώην
∆ηµ. Σχολείων) Νυδρίου

6

Επισκευή δηµοτικών κτιρίων (πρώην
∆ηµοτικών σχολείων) ∆Ε Ελλοµένου
Συντήρηση - βελτίωση αγροτικών,
δασικών δρόµων (α. Από Κάβαλο προς
Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ
Κόκκινης Εκκλησιάς και γ. από
Κοντάραινα προς Σελί)

7

Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας
∆∆ Πλατυστόµων

5

20.000,00

63-7341.002

ΕΣΠΑ

180374/20-7-2010

115.000,00

63-7341.005

ΕΣΠΑ

180374/20-7-2010

2.500,00

30-7323.082

Εισφορές

41.436,81

30-7331.034

ΤΑΣ

81.648,28

30-7331.037

ΤΑΣ

13.800,00

70-7323.002

ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016

4.192,00

30-7326.003

Πολιτική προστασία

∆.Κ. Καλάµου

1
2
3

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων ΚαλάµουΚαστού µε υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Καλάµου - Καστού
Επισκευές-Τσιµεντοστρώσεις
∆Ε
Καλάµου - Καστού

354.838,71

63-7341.007

ΕΣΠΑ

32.000,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ 2017

10.000,00

30-7333.004

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Κ. Καστού

24

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

1
2
3

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάµου Καστού µε υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε Καλάµου- Καστού
Επισκευές-Τσιµεντοστρώσεις
∆Ε
Καλάµου - Καστού

354.838,71

63-7341.007

ΕΣΠΑ

32.000,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ 2017

10.000,00

30-7333.004

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

7.000,00

30-7333.003

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

12.300,00

30-7336.003

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

12.300,00

30-7333.025

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

12.000,00

30-7321.011

ΣΑΤΑ 2017

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

∆.Ε. Καρυάς
1
2
3
4
5

Επισκευές–τσιµεντοστρώσεις
∆ηµοτικών δρόµων ∆.Ε Καρυάς
Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης στον
Άγιο ∆ονάτο Εγκλουβής
Εργασίες διαµόρφωσης δηµοτικής οδού
εντός οικισµού Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής ∆ηµοτικού
κτιρίου Τ.Κ Πηγαδισάνων (πρώην
∆ηµοτικό Σχολείο)
Στερεωτικές
επεµβάσειςΑποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα
Καρυάς (στέγη)

39.510,61

30-7331.003

ΤΑΣ
ΣΑΤΑ 2017

∆.Ε. Λευκάδας

3

Ανάπλαση - διαµόρφωση πλατείας νέων
εργατικών πολυκατοικιών
Αντικατάσταση
κεντρικών
αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής
Αγίας Μαρίνας - Αγ Ιωάννης και οδού
Σβορώνου
Αποκαταστάσεις
ζηµιών
αγροτικής
οδοποιίας
Τοπικών
Κοινοτήτων
Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι" Περιγιαλίου

4

Αποκατάσταση
ενίσχυση
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας

5

Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ Αγίου
Νικήτα λόγω σεισµού

42.116,92

30-7333.053

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

6

Αποκατάσταση
πλακοστρώσεων
περιοχής
πυρόπληκτων
πόλης
Λευκάδας

42.594,62

64-7323.009

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7ΥΨ74653ΟΞΡΛ1
7ΓΠ9465ΧΘ7ΕΗΟ,
7Ω93465ΧΘ7Μ1Ρ

7

Γήπεδο Τσουκαλάδων ∆ήµου Λευκάδας
(συνθετικός χλοοτάπητας)

192.960,00

30-7326.109

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

70∆Ο465ΦΘΘΦΑΙ

8

Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας
Λυγιάς

474,26

20-7325.006

Ιδίοι Πόροι &
Ανταπ/κα

9

Επισκευή
δηµοτικής
οδού
εκκλησία Παναγίας Καλαµιτσίου

947,00

30-7333.047

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

129.999,95

30-7326.004

ΣΑΤΑ 2017

400.000,00

25-7312.042

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

84.018,00

30-7323.083

εισφορές

11.565,94

30-7323.080

ΣΑΤΑ 2017

150.800,00

30-7323.058

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

7.000,00

30-7321.010

ΣΑΤΑ 2017

5.061,87

45-7336.006

ΣΑΤΑ 2017

200.000,00

64-7323.010

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1

2

10

11
12
13
14
15
16

17

20.000,00

30-7336.021

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

483.870,97

63-7341.009

ΕΣΠΑ

Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4

383.500,00

30-7333.060

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

189.141,65

30-7331.027

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-∆ΗΙ

4ου

προς

Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά
Κατασκευή
αντλιοστασίου
στην
Ανατολική
παραλία
καθώς
και
καταθλιπτικού
αγωγού
από
το
αντλιοστάσιο
έως
τη
Μονάδα
Επεξεργασίας Λυµάτων
Κατασκευή κόµβων πόλης Λευκάδας
Κατασκευή νησίδας παραλίας πόλης
Λευκάδας (µεταξύ παιδικής χαράς και
IONION STAR)
Κατασκευή οδών
σχεδίου πόλης
Επισκόπου - Νικιάνας
Ολοκλήρωση
τουαλετών
σχολείου
Νικιάνας
Παρεµβάσεις στο κοιµητήριο πόλης
Λευκάδας
Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και
καταστροφών από θεοµηνίες στην πόλη
της Λευκάδας

25

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

ΨΕΦ6465ΧΘ7ΕΣΤ

18
19

20

Συντήρηση - βελτίωση αγροτικών,
δασικών δρόµων (α. Από Κάβαλο προς
Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ
Κόκκινης Εκκλησιάς και γ. από
Κοντάραινα προς Σελί)
Κατεπείγοντα Αντιπληµµυρικά έργα
περιοχής «Φύσσες»
Μελέτη
αποχέτευσης
παραλιακών
οικισµών Νικιάνας - Λυγιάς - Καρυωτών
- εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισµού
(10ος ογαριασµός)

13.800,00
7.999,29

70-7323.002

ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016
Ιδίοι Πόροι

30-7333.086
Ανταποδοτικά

29.041,41

25-7413.012

∆.Ε. Σφακιωτών
1
2

Αναπλάσεις
κοινοχρήστων
χώρων
Λαζαράτων - Εξάνθειας ∆.Ε Σφακιωτών
Αποπεράτωση
εργασιών
γηπέδου
Σφακιωτών

11.910,00

30-7333.082

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

22.000,00

30-7336.038

Ιδίοι Πόροι

201,23

30-7326.113

ΣΑΤΑ 2016

4

∆ιευθέτηση
οµβρίων
περιοχής
Λαζαράτων - Σπανοχωρίου
Επισκευή δρόµου από Λαζαράτα Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)

8.640,00

30-7333.071

ΣΑΤΑ 2017

5

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού
ύδρευσης στην περιοχή Αγία Αννα Τ.Κ.
∆ρυµώνα

2.069,00

25-7312.037

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

1

Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης
& επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον
του ΧΥΤΑ ∆ήµου Μεγανησίου στη θέση
ΣΚΙΖΑ

3

Ω3∆Υ
ΑΓΟ

4653ΟΞ-

∆ήµος Μεγανησίου

151.623,89

62-7341.005

ΕΣΠΑ

ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ

Νέα έργα
α/α

Προταθέν
2018

Tίτλος

Κ.Α. Εξόδων

Πηγή
χρηµατοδότησης

15.000,00

30-7336.012

ΣΑΤΑ 2017

21.000,00

30-7331.041

ΣΑΤΑ 2018

270.000,00

30-7326.127

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53
ΣΑΤΑ 2018

2.000,00
50.000,00

30-7331.040
30-7326.120

∆ήµος Λευκάδας
1
2
3
4
5

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας
Επισκευές-συντηρήσεις κτιρίων των Παιδικών Σταθµών και
του Βρεφ/κου Σταθµού ∆ήµου Λευκάδας ∆Ε Λευκάδας
Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆ήµου Λευκάδας
Νοµού Λευκάδας
Αποκατάσταση κτιρίου Κ∆ΑΠ ΜΕΑ (πρώην ∆ικαστικό
Μέγαρο)
Αναπλάσεις –∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Λευκάδας

6

Κατασκευή στεγάστρου δεµατοποιητή

50.000,00

20-7326.010

20.000,00 ΣΑΤΑ
2018, 30.000,00
Ιδίοι πόροι
Ιδίοι πόροι

7

Επισκευή, συντήρηση κτιρίων αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις σχολείων ∆ήµου Λευκάδας

120.700,00

64-7341.016

Φιλόδηµος ΙΙ

8

9

Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών
Ανακαίνιση οικίας Ζαµπελίων για την δηµιουργία Ζαµπέλειου
Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών ∆ήµου
Λευκάδας

10

Κατασκευή τοιχίου χώρου δεµατοποίησης

11

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης εγκατάστασης ανακύκλωσης
απορριµµάτων

7.100,00

20-7326.012

Ιδίοι πόροι

12

Αποκατάσταση ζηµιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του
∆ήµου Λευκάδας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων

102.000,00

30-7333.106

6Υ58465ΧΘΞ-ΣΗΛ

13

Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών

60.000,00

30-7332.003
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4.359,42

70-7332.001

30.000,00 ΣΑΤΑ
2017, 7.000,00
ΣΑΤΑ 2016,
13.000,00 Ιδίοι
πόροι

1.000.000,00

30-7341.015

ΩYEN7ΛΕ-N9N

30.000,00

20-7326.011

Ιδίοι πόροι

14

Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης δήµου Λευκάδας

1.892.000,00

63-7342.001

ΩΘΞΧ465ΧΘ7-2Φ5

15

Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού
πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας

500.000,00

64-7341.020

ΩΨΛΠ7ΛΕ - ΞΚΟ

16

Εργασίες διαµόρφωσης δηµοτικών χώρων για λόγους
πυροπροστασίας
24.800,00
∆.Ε. Απολλωνίων

70-7336.005

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΕ

1

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Πόρτο Κατσίκι

7.000,00

30-7336.043

Ιδίοι Πόροι

2

10.000,00

25-7312.043

3

Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Αγίου Πέτρου
Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων –
Ελλοµένου

310.000,00

64-7323.014

ΣΑΤΑ 2018
Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)

4

Βελτίωση οδικού τµήµατος από θέση Πόντι προς θέση Νηρά
∆.Ε. Απολλωνίων

600.000,00

64-7323.012

75ΧΛ465Χ18-Γ58

5

∆ιαµόρφωση και περίφραξη χώρου νέου κοιµητηρίου Τ.Κ
Αθανίου

7.560,00

45-7326.007

ΣΑΕ055

35.000,00

30-7331.043

ΣΑΤΑ 2018
Ανταποδοτικά

1.240,00

25-7336.048

6
7

Επισκευή ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και οικίσκου στην Τ.Κ
Αγίου Πέτρου
Βελτιώσεις αντλιοστασίων λυµάτων ∆Ε Λευκάδας και ∆Ε
Απολλωνίων

8
9

Επισκευή-συντήρηση αργολιθοδοµής στην Τ.Κ. Αθανίου
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων
χώρων
∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων

7.000,00
39.000,00

30-7323.100
30-7323.102

10

Επισκευή δηµοτικού σχολείου Ευηγήρου

15.000,00

30-7331.045

11

Επισκευή τοιχείου στην Τ.Κ. Νικολή

7.200,00

30-7336.047

12

Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων
Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις λόγω πληµµυρών σε
∆ηµοτικό οδό Κοντάραινας (Από επαρχιακό προς ποτάµι)
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε Απολλωνίων

270.000,00

30-7341.011

26.032,17

30-7326.121

900.000,00

20-7341.015

15.000,00

30-7333.095

16

Αποκατάσταση δρόµου Νικολή - Σύβρος ∆Ε Απολλωνίων
Αντιπληµµυρική προστασία οικισµού Βασιλικής ∆ήµου
Λευκάδας

200.000,00

64-7323.017

1

∆.Ε. Ελλοµένου
Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Απολλωνίων –
Ελλοµένου
310.000,00

64-7323.014

7.000,00
59.000,00

45-7326.012
30-7323.103

13
14
15

Ιδίοι Πόροι
73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8

4
5

Ασφαλτοστρώσεις στη ∆.Ε. Ελλοµένου
Κατεπείγουσες παρεµβάσεις λόγω κατολισθήσεων σε τµήµα
της δηµοτικής οδού Περιγιάλι-Πλατυστοµα

15.000,00

30-7323.107

21.621,76

30-7333.100

52.000,00

70-7323.004

20.000,00

30-7326.124

8

Τσιµεντόστρωση δρόµου Φτέρης
Ανάπλαση ∆ιαµόρφωση Βλύχας και παρτεριών περιοχής
συντριβανίου Τ.Κ. Βλυχού
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε Απολλωνίων

900.000,00

20-7341.015

9

Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ Βλυχού

10.000,00

30-7321.016

10

∆ιάνοιξη δηµοτικής οδού Περιγιαλίου

25.000,00

30-7323.098

χώρων

6

50.000,00

Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Τ.Κ Νεοχωρίου

ΣΑΤΑΣ ΠΟΕ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

∆ιαµόρφωση επέκτασης κοιµητηρίου Νυδρίου
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων
∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου

11

Ιδίοι Πόροι

ΟΚΛΓ465ΧΘΖ-ΠΧΝ

2
3

7

Ιδίοι Πόροι

30-7323.108

Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)
ΣΑΤΑ 2018
27.000,00 εισφορές,
32.000,00 ιδίοι
πόροι
Ιδίοι Πόροι
Ιδίοι Πόροι
Πυροπροστασία
6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ
Ιδίοι Πόροι
94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΑΤΑ 2019
44.800,00
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
5.200,00

∆.Κ. Καλάµου
1

∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Καλάµου - Καστού

42.000,00

30-7333.091

2

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Κ. Καλάµου

50.000,00

64-7323.016

ΣΑΤΑ 2018
Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)

42.000,00

30-7333.091

ΣΑΤΑ 2018

∆.Κ. Καστού
1

∆ιαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Καλάµου - Καστού

27

∆.Ε. Καρυάς
1
2

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Λευκάδας Σφακιωτών – Καρυάς
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων
χώρων
∆ηµοτικών Ενοτήτων Καρυάς, Σφακιωτών

240.000,00
57.000,00

64-7323.015
30-7323.104

3

Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας

300.000,00

30-7341.012

4

Αποκαταστάσεις - διαµορφώσεις αγροτικών δρόµων ∆Ε
Σφακιωτών Καρυάς

24.800,00

30-7323.109

5

Εργασίες διευθέτησης οµβρίων ∆.Ε Καρυάς

4.000,00

30-7326.128

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

240.000,00

64-7323015

Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)

2.800.000,00

64-7323.011

200.000,00

64-7323.013

1.240,00
166.820,00

25-7336.048
30-7323.105

25.000,00
24.800,00

30-7331.047
30-7333.096

Ανταποδοτικά
12.020,00 ΣΑΤΑ
2017, 154.800,00
Ιδίοι Πόροι
20.000 ΣΑΤΑ 2018,
5.000 Ιδίοι πόροι
Ιδίοι Πόροι

30.000,00

30-7333.098

Ιδίοι Πόροι

45.000,00

70-7323.005

Πυροπροστασία

249.967,83

30-7326.122

ΟΚΛΓ465ΧΘΖ-ΠΧΝ

10.000,00

30-7333.102

Ιδίοι πόροι

50.000,00

63-7341.010

6Η32465ΧΙ8-Κ10
94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

900.000,00

20-7341.015

5.000,00

20-6414.003

70.580,00

30-7326.126

35.000,00

30-7321.017

434,97

30-7336.032

600.000,00
79.143,35

30-7333.112
30-7323.106

Ιδίοι Πόροι

7.000,00

45-7326.010

ΣΑΤΑ 2018

240.000,00
57.000,00

64-7323015
30-7323.104

50.000,00

30-7331.046

ΣΑΤΑ 2018

50.000,00

30-7323.001

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2019

646,37

30-7323.084

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

24.800,00

30-7323.109

Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)
20.000,00€ ΣΑΤΑ
2018
Ιδίοι
Πόροι
37.000,00€
73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

∆.Ε. Λευκάδας
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Λευκάδας Σφακιωτών – Καρυάς
Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πεκούλια (λαγκάδα)
∆ήµου Λευκάδας
Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγίου Μηνά
πόλης Λευκάδας
Βελτιώσεις αντλιοστασίων λυµάτων ∆Ε Λευκάδας και ∆Ε
Απολλωνίων
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων
χώρων
∆ηµοτικής Ενότητας Λευκάδας

Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λευκάδας
Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου Αγίου
Νικήτα λόγω της θεοµηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018
Αποκατάσταση πηγαδιών και διαµόρφωση πλατείας Τ.Κ.
Καλαµιτσίου
Τσιµεντόστρωση δρόµου περιοχής παλαιού οικισµού
Καρυωτών
Κατεπείγοντα αντιπληµµυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας
και Βαρδανίων
Τσιµεντόστρωση ∆ρόµων περιοχής Καλιγωνίου πίσω από
LIDL
Πιλοτική δράση ‘ΕΜΑΥΤΙΩΝ’ διαµόρφωση αθλητικών
εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού
συγκροτήµατος 2ου και 3ου δηµοτικού σχολείου Λευκάδας
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε Απολλωνίων
Μεταφορά υπογείων κάδων από περιοχή Αγ. Μηνά
Έργο διευθέτησης οµβρίων Νικιάνας από Στροφή έως
Χείµµαρο
Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας
Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου Τσουκαλάδων
στο χώρο της δεξαµενής
Κατασκευή µόνιµης παράκαµψης δηµοτικής οδού στην Τ.Κ.
Απόλπαινας λόγω κατολησθήσεων
Ασφαλτοστρώσεις στη ∆.Ε. Λευκάδας

7ΥΩ9465ΧΙ8-ΜΨΠ
Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)

Ανταποδοτικά
ΣΑΤΑ 2019
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΩΕΡΗ465ΧΘΕ-ΩΙ∆

∆.Ε. Σφακιωτών
1

∆ιαµόρφωση χώρων κοιµητηρίου ∆ρυµώνα

2
3

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών ∆.Ε. Λευκάδας Σφακιωτών – Καρυάς
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων
χώρων
∆ηµοτικών Ενοτήτων Καρυάς, Σφακιωτών

4

5

Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Σφακιωτών
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου και κατασκευή τοιχείου
στο παρακείµενο ρέµα στην ΤΚ Ασπρογερακάτων για
πυροπροστασία

6

Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Σφακιωτών

7

Αποκαταστάσεις - διαµορφώσεις αγροτικών δρόµων ∆Ε
Σφακιωτών Καρυάς

28

Ω81Τ465ΧΙ8-5∆Θ
(Π∆Ε)
20.000,00€ ΣΑΤΑ
2018, Ιδίοι πόροι
37.000,00

∆ήµος Μεγανησίου
1
2

Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωµερίου
Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα χρήση ελαιοτριβείου
Βαθέως

Tίτλος

1

Τροποποιηµένη
µελέτη
αποκατάστασης Θεάτρου Λευκάδας
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Μελέτη έργων χηµικής µηχανικής και
χηµικών εγκαταστάσεων
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Μελέτη Η/Μ έργων
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Μελέτη έργων ελέγχου περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την λειτουργία της
µονάδας
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Στατικές µελέτες
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Τοπογραφικές µελέτες
Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ Λευκάδας –
Αρχιτεκτονική µελέτη

3
4

5
6
7

1

3

Μελέτη κτηµατολογικών εκτάσεων Τ.Κ.
Κοντάραινας
Μελέτη
σχεδίου
πόλης
Βασιλικής
(Ολοκλήρωση)
Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΑΠ ∆ Απολλωνίων

1

Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου

1

Μελέτη
αποκατάστασης
οδού
Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆.
Λευκάδας
Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριµένου Ρ/Σ
οικ. Επισκόπου -Νικιάνας -Σωτήρως
Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως Λυγιάς Καρυωτών
Μελέτη οριοθέτησης υδατορεµάτων Νικιάνας

2

2
3
4
5

30-7341.013

180.000,00

30.7341.014

96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ
96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ

Συνεχιζόµενες µελέτες
Προταθέν
ΚΑ Εξόδων
2018
∆ήµος Λευκάδας
οφέλους
1.471,00
30-7413.037

α/α

2

250.000,00

Πηγή
Χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

5.535,00

62-7412.001

ΕΣΠΑ

6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0

5.535,00

62-7412.002

ΕΣΠΑ

6.027,00

62-7412.003

ΕΣΠΑ

6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0
6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0

4.920,00

62-7412.004

ΕΣΠΑ

6.027,00

62-7412.005

ΕΣΠΑ

7.380,00

62-7412.006

ΕΣΠΑ

∆.Ε. Απολλωνίων
6.000,00
30-7413.060

Ιδίοι Πόροι

2.000,00

30-7413.029

Ιδίοι Πόροι

7.545,00

30-7413.001

Ιδίοι Πόροι
&ΘΗΣΕΑΣ

∆.Ε. Ελλοµένου
11.000,00
30-7413.042
∆.Ε. Λευκάδας
29.500,00
30-7412.001

20.000,00

30-7413.041

5.980,00

30-7413.034

11.000,00

30-7413.069

13.000,00

30-7413.070

6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0
6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0
6ΩΛ7465ΧΙ8ΠΕ0

ΣΑΤΑ 2017
ΣΑΤΑ 2017

ΣΑΤΑ 2017
ΣΑΤΑ 2016
Εισφορές

Μελέτες Νέες
∆ήµος Λευκάδας
α/α

1
2
3

Προταθέντα
2018

Τίτλος
Αποκατάσταση ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου Απόλλωνα
Λευκάδας (µελέτη)
Μελέτη διορθωτικών παρεµβάσεων πράξης εφαρµογής ∆.
Λευκάδας
Εκπόνηση µελέτης λειτουργίας και Η/Μ εγκαταστάσεων
κτιρίου Κ∆ΑΠ- ΜΕΑ

4

86.800,00

Κ.Α. Εξόδων

64-7341.015

Πηγή
χρηµατοδότησης

60Σ0465ΧΙ8-2ΟΗ

10.000,00
12.500,00

30-7413.028
30-7425.036

1.500,00

70-7413.004

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

12.000,00

30-7413.068

Ιδίοι Πόροι

5.000,00

30-7413.064

Ιδίοι Πόροι

Εισφορές
Ιδίοι πόροι

Μελέτη διαµόρφωσης - αποκατάστασης παιδικών χαρών
∆.Ε. Απολλωνίων
1

Μελέτη κτηµατολογικών εκτάσεων Τ.Κ Αθανίου

2

Σύνταξη οικονοµοτεχνικής
αγκυροβολίου Βασιλικής

µελέτης

διαχείρισης

του

29

3

1

1
2

3

Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων
Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων
∆.Ε. Ελλοµένου
Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων
Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων
∆.Ε. Λευκάδας
ης
Πράξη αναλογισµού δηµοτικής πλατείας 8 Μεραρχίας και
παρόδων Λευκάδας
Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων
Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα
Λευκάδας

6

Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) για την πόλη της Λευκάδας
Μελέτες για την δηµιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων
Σηµείων στις ∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων
Υδρογεωλογική αναγνωριστική έκθεση στην περιοχή µεταξύ
των οικισµών Καβάλου - Απόλπαινας, ∆ήµου Λευκάδας Αποτίµηση χαρακτηριστικών Επιφανειακής και υπόγειας
υδροφορίας και Σηµείων Υδροληψίας

1

∆.Ε. Σφακιωτών
Υδρογεωλογική αναγνωριστική έκθεση στην περιοχή µεταξύ
των οικισµών Καβάλου - Απόλπαινας, ∆ήµου Λευκάδας Αποτίµηση χαρακτηριστικών Επιφανειακής και υπόγειας
υδροφορίας και Σηµείων Υδροληψίας

4
5

33.480,00

20-7341.014

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

33.480,00

20-7341.014

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

5.008.23
33.480,00

30-7413.066
20-7341.014

Ιδίοι πόροι
94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

11.000,00

25.7413.006

Ιδίοι Πόροι

30.000,00

64-7412.001

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

33.480,00

20-7341.014

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

3.100,00

25-7413.011

Ιδίοι πόροι

3.100,00

25-7413.011

Ιδίοι πόροι

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: Tις διατάξεις του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Προέδρου και µετά από
διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η
Την 1 Τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2019, όπως εµφανίζεται στον
ανωτέρω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2019 και θα διαβιβασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.».
ης

Στη συνέχεια ο εισηγητής πρότεινε την έγκριση της 1 αναµόρφωσης και της αναµόρφωσης του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019 όπως ψηφίστηκε µε την αρ.
ης
57/2019 απόφαση της Ο.Ε. και συµπληρώθηκε από το ∆.Σ. και την έγκριση της 1 τροποποίησης του
Τεχνικού Προγράµµατος όπως ψηφίστηκε από την αρ. 2/2019 απόφαση της Ε.Ε.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς είπε: Καταψηφίζουµε την αναµόρφωση του πρ/σµού και του Τεχνικού Προγράµµατος.
∆ιεκδικούµε χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για όλες τις δαπάνες, µείωση των δηµοτικών τελών
και παράλληλα πλήρη απαλλαγή ευπαθών οµάδων από τα ανταποδοτικά τέλη.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Ιεραρχούµε διαφορετικά τις ανάγκες του ∆ήµου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαπέντε (15) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Παρών δήλωσαν πέντε (5) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Μήτσουρας Πέτρος, Ζουριδάκης
Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, διότι δεν ψήφισαν και την κατάρτιση του πρ/σµού και του Τεχνικού
Προγράµµατος.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
η

1.
Εγκρίνει την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2019, και την
αναµόρφωση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2019, όπως ψηφίστηκε µε την
αρ. 57/2019 ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. και συµπληρώθηκε ως εξής:
«Λοιπές χρηµατοδοτήσεις
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1219.016 µε τίτλο «Έσοδα υλοποίησης προγράµµατος κοινωνικής προστασίας
για την πληµµύρα στις 06-05-2018 - αντικατάσταση οικοσκευής και επισκευαστικές εργασίες» κατά το
ποσό των 9.251,00 ευρώ, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 121760/08-11-2018 έγγραφο του ΤΠ∆.
Το ανωτέρω ποσό των 9.251,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) και
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 15-6741.018 µε τίτλο «Αποζηµιώσεις για αντικατάσταση οικοσυσκευής και
επισκευαστικές εργασίες, λόγω πληµµύρας στις 06-05-2018» κατά το ποσό των 9.251,00 ευρώ,
προκειµένου να αποζηµιωθούν οι πληγέντες πολίτες που είχαν ζηµιωθεί από την πληµµύρα της 06-052018.»

Κατόπιν των ανωτέρω µεταβολών στους Κ.Α. Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, το
αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) συνεχίζει να παραµένει στο ποσό των 136.503,53 ευρώ.
η

2. Εγκρίνει την 1 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος όπως ψηφίστηκε µε την αρ. 2/2019 ανωτέρω
απόφαση της Ε.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 93/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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