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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 24ο πρακτικό της από 27-08-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου,
οικονομικού έτους 2019»
Σήμερα στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
4889/23-08-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.
6.
7.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 118
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της εισήγησης για
την σύνταξη 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019», ενημέρωσε τα
μέλη λέγοντας ότι με την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/1912-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Κατόπιν ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 108/2019 με ΑΔΑ:ΨΜ9ΑΩΛΓ-4ΜΦ απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή εισηγήθηκε την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες οι οποίες
δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με Α.Π.:4884/23-08-2019 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με θέμα
«Συμπληρωματική εισήγηση για την έβδομη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019», σύμφωνα με την
οποία έχουν προκύψει ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εισήγηση για την 6η αναμόρφωση
προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019 και πριν ληφθεί η τελική απόφαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο, κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωσή της για την κάλυψη των αναγκών αυτών, η δημιουργία νέων
πιστώσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων και η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Λέρος, 23/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 4884

Διεύθυνση : Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα
: Προϋπ/σμού, λογιστηρίου
& προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Πλάτανος
Τηλ.
: 2247360247
Πληρ.
: κ. Ιγνατίδη Αλέξανδρο

ΠΡΟΣ:

Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική εισήγηση για την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6//1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
ανεπαρκείς ή για την δημιουργία νέων πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν
προβλεφθεί, εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης γίνεται
με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8
παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το (5%) του συνόλου των
τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό ( παρ.3 άρθρο 161 Ν. 3463/06).
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.
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).
Με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως προστέθηκε με το άρθρο 77 του Ν.
4316/20145 καταργείται το άρθρο 161 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
Επιπλέον ορίζεται ότι σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-7-2012 οι ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Με συνέπεια
αν υπάρχουν αλλαγές στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, οι συγκεκριμένες αλλαγές θα πρέπει να περάσουν πάλι από
την οικονομική επιτροπή πριν προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχουν στο σύνολο τους οι κωδικοί, ώστε η απόφαση της οικονομικής και ταυτόχρονα η
εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι μία.
Επειδή στον Δήμο μας παρουσιάστηκαν υπηρεσιακά γεγονότα και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, για να εγγραφούν πιστώσεις που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως
παρουσιάζονται παρακάτω:

α/α
1.
2.
3.
4.
5.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019
περιγραφή

Γράφει τον Κ.Α. 1322.0036 «Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρου
οχήματος ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010».
Γράφει τον Κ.Α. 1211.0006 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. της εκλογικής
αποζημίωσης για την διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών και
ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019».
Ενισχύει τον Κ.Α. 4319.0001 «Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα
του Ο.Α.Ε.Δ.».
Ενισχύει τον Κ.Α. 4111 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης».
Ενισχύει τον Κ.Α. 0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν
1828/89)».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση
216.400,00

διαμορφωθέντα
216.400,00

0,00

9.625,00

9.625,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

90.000,00

20.000,00

110.000,00

529.651,40

700,00

530.351,40

346.725,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
α/α

Περιγραφή

1.

Γράφει τον Κ.Α. 62.7132.0001 «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ΣΑΕ
055 2017ΣΕ05500010».
Γράφει τον Κ.Α. 61.6737.0001 «Προγραμματική σύμβαση με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».

2.

2

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση
216.400,00

διαμορφωθέντα
216.400,00

0,00

1.000,00

1.000,00
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Γράφει τον Κ.Α. 60.6737.0001 «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου για την επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου σφαγείου και
εξοπλισμού σφαγείου Λέρου».
Γράφει τον Κ.Α. 30.7135.0006 «Προμήθεια αναμεταδοτών και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού».
Γράφει τον Κ.Α. 30.6279.0021 «Δαπάνη Δ.Ε.Η. για την τοποθέτηση κολώνων
ηλεκτροφωτισμού».
Γράφει τον Κ.Α. 00.6331.0004 «Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.
4178/2013».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6495.0006 «Καταβολή των ασφαλιστικών και εργοδοτικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α. του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.8211 «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης».
Ενισχύει τον Κ.Α. 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6265.0001 «Αναγόμωση πυροσβεστήρων».
Ενισχύει τον Κ.Α. 15.6063.0001 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 20.6063.0001 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6063.0003 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 70.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6121 «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92
Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)».
Μειώνει τον Κ.Α. 30.7112 «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων».
Διαγράφει τον Κ.Α. 00.6737.0003 «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου για την επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου σφαγείου και
εξοπλισμού σφαγείου Λέρου».
Διαγράφει τον Κ.Α. 00.6737.0004 «Προγραμματική σύμβαση με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

29.000,00

12.000,00

41.000,00

90.000,00

20.000,00

110.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

95.000,00

9.000,00

104.000

1.500,00
450,00

1.000,00
250,00

2.500,00
700,00

1.500,00

700,00

2.200,00

2.100,00

300,00

2.400,00

500,00

100,00

600,00

69.000,00

10.000,00

79.000,00

119.537,21
100.000,00

17.650,00
100.000,00

101.887,21
0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

361.100,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η μεταφορά των πιστώσεων για λόγους λογιστικής τάξεως πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και
5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
2. Τα ανταποδοτικά είναι ισοσκελισμένα στην υπηρεσία 20.
3. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 14.375,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

11.726.024,88 €
11.710.854,71 €
15.170,17 €

….»
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση από τα μέλη επί του τελικού σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019, και στη συνέχεια ο
Πρόεδρος αναφέρθηκε στο άρθρο 93 του Ν. 3463/2006, όπου αναφέρεται ρητά ότι έναν (1) μήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο
αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης και επεσήμανε ότι όπως ορθά αναφέρει η υπηρεσία στην εισήγησή της, τα προαναφερόμενα
χαρακτηριστικά έχουν οι κωδικοί των εξόδων της εν λόγω αναμόρφωσης οι οποίοι αφορούν επιχορηγήσεις και
έξοδα που είναι απαραίτητα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας και κάλεσε τα μέλη να
ψηφίσουν σχετικά.
Τα μέλη αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Την υπ’αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
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4. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
5. Την υπ’ αριθ. 108/2019 με ΑΔΑ:ΨΜ9ΑΩΛΓ-4ΜΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την με Α.Π.:4884/23-08-2019 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας
7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
και εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του τελικού-ολοκληρωμένου σχεδίου της 6η
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019, όπως διαμορφώθηκε έπειτα από
την υπ’ αριθ. 108/2019 με ΑΔΑ:ΨΜ9ΑΩΛΓ-4ΜΦ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την με
Α.Π.:4884/23-08-2019 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και έχει
ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019

α/α

περιγραφή

1.

Γράφει τον Κ.Α. 1322.0036 «Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών
στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια απορριμματοφόρου
οχήματος ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010».
Γράφει τον Κ.Α. 1211.0006 «Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ. της εκλογικής
αποζημίωσης για την διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών και
ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019».
Ενισχύει τον Κ.Α. 4319.0001 «Έσοδα από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα
του Ο.Α.Ε.Δ.».
Ενισχύει τον Κ.Α. 4111 «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα
έξοδα παράστασης».
Ενισχύει τον Κ.Α. 0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν
1828/89)».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.
3.
4.
5.

προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση
216.400,00

διαμορφωθέντα
216.400,00

0,00

9.625,00

9.625,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

90.000,00

20.000,00

110.000,00

529.651,40

700,00

530.351,40

346.725,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:
α/α

Περιγραφή

1.

Γράφει τον Κ.Α. 62.7132.0001 «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ΣΑΕ
055 2017ΣΕ05500010».
Γράφει τον Κ.Α. 61.6737.0001 «Προγραμματική σύμβαση με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
Γράφει τον Κ.Α. 60.6737.0001 «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου για την επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου σφαγείου και
εξοπλισμού σφαγείου Λέρου».
Γράφει τον Κ.Α. 30.7135.0006 «Προμήθεια αναμεταδοτών και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού».
Γράφει τον Κ.Α. 30.6279.0021 «Δαπάνη Δ.Ε.Η. για την τοποθέτηση κολώνων
ηλεκτροφωτισμού».
Γράφει τον Κ.Α. 00.6331.0004 «Τέλος υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν.
4178/2013».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6495.0006 «Καταβολή των ασφαλιστικών και εργοδοτικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α. του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.8211 «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις
αποδοχές και τα έξοδα παράστασης».
Ενισχύει τον Κ.Α. 10.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6265.0001 «Αναγόμωση πυροσβεστήρων».

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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προϋπ/ντα &
διαμορφ/να
0,00

αναμόρφωση
216.400,00

διαμορφωθέντα
216.400,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

200.000,00

29.000,00

12.000,00

41.000,00

90.000,00

20.000,00

110.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

95.000,00

9.000,00

104.000

1.500,00

1.000,00

2.500,00

ΑΔΑ: 6ΞΦΕΩΛΓ-ΖΒΝ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ενισχύει τον Κ.Α. 15.6063.0001 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 20.6063.0001 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 30.6063.0003 «Αποτίμηση σε χρήμα των μέσων ατομικής
προστασίας για τα έτη 2012, 2013, 2015».
Ενισχύει τον Κ.Α. 70.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
Ενισχύει τον Κ.Α. 00.6121 «Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92
Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)».
Μειώνει τον Κ.Α. 30.7112 «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων».
Διαγράφει τον Κ.Α. 00.6737.0003 «Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου για την επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιρίου σφαγείου και
εξοπλισμού σφαγείου Λέρου».
Διαγράφει τον Κ.Α. 00.6737.0004 «Προγραμματική σύμβαση με την Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Παντέλι Λέρου».
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

450,00

250,00

700,00

1.500,00

700,00

2.200,00

2.100,00

300,00

2.400,00

500,00

100,00

600,00

69.000,00

10.000,00

79.000,00

119.537,21
100.000,00

17.650,00
100.000,00

101.887,21
0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

361.100,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η μεταφορά των πιστώσεων για λόγους λογιστικής τάξεως πραγματοποιείται μέσω του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και
5 ΒΔ 17/5-15/6/1959).
2. Τα ανταποδοτικά είναι ισοσκελισμένα στην υπηρεσία 20.
3. Μειώνεται το αποθεματικό κατά 14.375,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

11.726.024,88 €
11.710.854,71 €
15.170,17 €

Η σχετική απόφαση για την έγκριση της θα ληφθεί από το Δ.Σ.
.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Κοντραφούρης Αντώνιος (υπ/φή)

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
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