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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 21-2-2020.
Πράξη 39η
Ιθάκη, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ.
Στανίτσα, έπειτα από την αρ. 863/17-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 14 :

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

8.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

2.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

9.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ

2.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ
(προσήλθε κατά το 2ο θέμα)

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

10.

ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

3.

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

11.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

12.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

(αν και νομίμως
προσκληθέντες)

1. ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
2. ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Έγκριση της αρ.
13/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020) και αναφέρεται στην αριθμ. 13/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2020 και έχει ως εξής :
« …Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 1ο θέμα ημερήσιας και θέτει υπόψη των μελών αρ. 800/13-2-2020
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας :
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί
ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι'
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται
δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των
πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και
άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
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4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται
εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον
υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως
των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων
των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος
προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που
αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των
αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε
δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο
διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή
ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον
προϋπολογισμό.
Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν
τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου
γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή.
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν
προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν
το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται
από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το
ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του
ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ιθάκης του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για
την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά
πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές
είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια
μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των
καινούριων πιστώσεων.
Είναι απαραίτητη η τροποποίηση του Π/Υ 2020 για το χρηματικό υπόλοιπο οικ. έτους 2019 στη
χρήση 2020 που διαπιστώθηκε με το κλείσιμο του 2019, καθώς και η ένταξη οφειλών 2019 που δεν είχαν
συμπεριληφθεί κατά την αρχική σύνταξη του Π/Υ, δεδομένου ότι συντάσσεται πριν τη λήξη του οικ. έτους
και δεν είχαν παραληφθεί οι εν λόγω οφειλές.
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
1.
2.
3.
4.
5.

την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
την αριθμ 197/10-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και
ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020
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6. την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄]
εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο :
Κατά την αρχική σύνταξη του προϋπ/σμού προϋπολογίσθηκε χρηματικό υπόλοιπο 2019 για το
2020 ύψους 1.343.661,86€ και αναλυτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Από τακτικά = 439.256,07€
Από ΣΑΤΑ= 200.000,00€
Από κληροδότημα Συρμή= 356.610,78€
Από κληροδότημα Εξωγής= 81.477,40€
Από ανταποδ. καθ/τας = 88.657,61€
Επιστροφή εγγυητικής = 64.010,00€
Έκτακτα ειδικευμένα [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] = 113.650,00€
ΣΥΝΟΛΟ:

1.343.661,86

Μετά το κλείσιμο του Ταμείου [Επισυνάπτουμε βεβαίωση] το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2019
ανέρχεται στο ποσό των 1.430.209,38 € και αναλυτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Από τακτικά = 391.786,12 € δηλαδή -47.269,95€
Από ΣΑΤΑ= 168.570,16 € δηλαδή - 31.429,84 €
Από κληροδότημα Συρμή= 359.463,21 δηλαδή + 2.852,43€
Από κληροδότημα Εξωγής= 82.792,33€ δηλαδή + 1.314,93€
Από ανταποδ. καθ/τας = 139.778,41€ δηλαδή + 51.120,80€
Επιστροφή εγγυητικής = 65.930,00€ δηλαδή -1.920,00€
Από πολιτική προστασία = 796,67€
Από Ανταποδοτικά ύδρευσης = + 54.844,75€
Από ΚΑΠ Αφαλάτωσης = + 34.770,11€
Από ΚΑΠ σχολείων = 10.574,29€
Από Πυροπροστασίας = 48,00€
Από ΣΑΤΑ Σχολείων = 13,28€
Από ΟΑΕΔ =226,85€
Από πολιτικής προστασίας-πυροπροστασίας = 6.765,20€
Έκτακτα ειδικευμένα [ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ] = 113.650,00€
Στο Ταμείο [τακτικά στον ΚΑΕ 5119] =200,00€
ΣΥΝΟΛΟ : 1.430.209,38€
ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1] Ενισχύει Κ.Α.Ε. 00.5123.01 <Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών- κληροδότημα Συρμή> με το ποσό των 2.852,43€ ήτοι συνολικό ποσό
359.463,21€.
2] Ενισχύει Κ.Α.Ε. 00.5123.02 <Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών- κληροδότημα Εξωγής> με το ποσό των 1.314,93 € ήτοι συνολικό ποσό
82.792,33 €.
3] Εγγράφει Κ.Α.Ε. 00.5121.07 <Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών- πολιτ. προστασίας > με το ποσό των 796,67€
4] Μειώνει Κ.Α.Ε. 00.5122.01 <Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη
έργων ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις [ΣΑΤΑ] > με το ποσό των 31.429,84 € ήτοι συνολικό ποσό 168.570,16€.
5]ενισχύει 00.5113.01 <χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
καθαριότητας> με το ποσό των 51.120,80 €, ήτοι συνολικό ποσό 139.778,41€

έσοδα – ανταποδοτικά

6] Μειώνει 00.5119 <χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει
δαπανών του Δήμου> με το ποσό των -47.269,95 €, ήτοι συνολικό ποσό 391.986,12€

ΑΔΑ: ΩΤΒΨΩΕΟ-Δ0Ψ

7]εγγράφει 00.5113.02 < ΥΔΡΕΥΣΗ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα> ποσό
54.844,75€
8]εγγράφει 00.5113.03 <ΚΑΠ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ χρηματικό υπόλοιπο τακτικά ειδικευμένα> πίστωση
34.770,11€
9]εγγράφει 00.5113.04 < ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ χρηματικό υπόλοιπο σχολείων > πίστωση 10.574,29€
10]εγγράφει 00.5123.03 <ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα>
πίστωση 6.813,20
11]εγγράφει 00.5123.04 <ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Χρηματικό υπόλοιπο σχολείων - έκτακτα ειδικευμένα>
πίστωση 13,28€
12] εγγράφει ΚΑΕ 00.5123.05 <έσοδο από ΟΑΕΔ> ποσό 226,85€
13] ενισχύει 00.5129 <Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του Δήμου [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ]> ποσό 1.920,00€, ήτοι συνολικό ποσό 65.930,00€
ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΚΑΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Α. 1] Ενισχύει Κ.Α.Ε. 9111.01 <Αποθεματικό κληροδότημα ΣΥΡΜΗ> με το ποσό των 2.852,43€ ήτοι
συνολικό ποσό 344.463,21€.
2] ενισχύει Κ.Α.Ε. 9111.02 <Αποθεματικό κληροδότημα ΕΞΩΓΗΣ> με το ποσό των 1.314,93€ ήτοι
τελικό συνολικό ποσό 9.392,33€.
3]ενισχύει ΚΑΕ 90.9111.04 < Αποθεματικό Επιστροφής Εγγύησης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης
> με ποσό 1.920,00€ ήτοι συνολικό ποσό 65.930,00€
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΜΕ…51.120,80€
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ:
1] Μειώνει ΚΑΕ 20.6012.01 < Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές> από 15.000,00 σε 13.000,00€
2] Μειώνει 20.6051.01 < εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου> από 40.000,00€ σε
30.000,00€
3] Μειώνει 20.6211.01 < Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών ,πλατειών και κοινόχρηστων
χώρων> από 109.000,00 € σε 101.399,12€
4] Μειώνει 20.6051.02 < εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ> από 13.000,00€ σε 11.000,00€
5] Μειώνει 20.6051.03 < εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> από 3.000,00€ σε 2.000,00€
6] Μειώνει 20.6051.04 < εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ> από 11.000,00€ σε 10.000,00€
7] Μειώνει 20.6061.01 <Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού [μόνιμοι ]> από 9.000,00€ σε
7.000,00€
Ήτοι συνολικό ποσό για διάθεση 76.721,68€
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ
1] εγγράφει ΚΑΕ 20.8116.01<προμήθεια καυσίμων 2019> ποσό 4.555,43€
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2] εγγράφει 20.8116.02 <προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019> πίστωση 13.492,89€
3] εγγράφει ΚΑΕ 20.8116.03 <προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για έκτακτους> ποσό 1.914,50€
4] εγγράφει 20.8120.01 <επισκευή-συντήρηση αυτοκ/του καθ/τας> 6.144,05€
Σύνολο οφειλών 26.106,87€ ήτοι υπόλοιπο για διάθεση 50.614,81€
ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
1] εγγράφει ΚΑΕ 30.6263.02 <συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων2019>ποσό 2.000,00€
[ανταποδ.καθ/τας]
2]εγγράφει ΚΑΕ 20.6263.09 <επισκευή – συντήρηση αυτοκ. Καθ/τας 2019> ποσό 1.191,40€
3]Εγγράφει ΚΑΕ 30.6671.03 <προμήθεια ανταλ/κων μεταφορικών μέσων 2019> ποσό 3.000,00€
4]εγγράφει 20.6671.04 <προμήθεια ελαστικών 2019> ποσό 418,75€
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
1] εγγράφει ΚΑΕ 30.6233.01 <Μίσθωση μηχανήματος έργου > πίστωση 18.000,00[ανταποδ. Καθ/τας]
2] εγγράφει ΚΑΕ 20.6641.03 <Προμήθεια καυσίμων > πίστωση 13.479,62€
3] εγγράφει ΚΑΕ 20.6279.04 <Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Δήμου Ιθάκης> πίστωση 12.121,26€
ΕΠΙΣΗΣ
1]Ενισχύει ΚΑΕ 20.6051.05 <εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - εισφορές ΕΦΚΑ[ΑΠΔ]> με ποσό
1.100,00€ ήτοι συνολικό ποσό 6.100,00€
2]ενισχύει ΚΑΕ 20.6231.01 <Ενοίκιο χώρου απορριμμάτων (20% από σύμβαση)> με ποσό 1.540,00€
για κάλυψη μισθώματος έως 31-3-2020.
Γ] ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ με ανταποδοτικά ύδρευσης 54.844,75€ KAI ΚΑΠ 34.770,11€
Διαγράφει ΚΑΕ 25.8115. <Έξοδα ΠΟΕ> ποσό 12.437,00€
Μειώνει ΚΑΕ 25.6633.01 <Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.] από 27.000,00€ σε 7.000,00€
ήτοι ποσό για διάθεση 122.051,86€
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΠΟΕ
1] Μειώνει ΚΑΕ 25.7131.01<Προμήθεια μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης
Λειψυδρίας ]> από € σε 115.400,00€ ΣΕ 6.280,00€ και μεταφέρει και

[ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΟΕ
1] ΚΑΕ 25.8121.01 <οφειλή προμήθειας μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης [ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055
Λειψυδρίας ]> πίστωση 109.120,00€
2] ΚΑΕ 25.8116.01 < προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για υπηρεσίες Δήμου> ποσό
64,91€
3] ΚΑΕ 25.8116.02 <προμήθεια καυσίμων2019> ποσό 662,86€
4] 25.8116.03 <Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018-2019> ποσό 5.815,66€
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5] 25.8116.04 <προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης> ποσό 3.187,36€
6] 25.8116.05 <Προμήθεια λογισμικού και εγκ/ση για τεχνική υποστήριξη υπηρεσίας ύδρευσης>
ποσό 6.026,40€
7] 25.8116.06 <επισκευή-συντήρηση ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του> ποσό 1.328,93€
8] 25.8116.07 <προμήθεια ανταλ/κών ΚΗΥ 5876 αυτοκ/του> ποσό 1.998,17€
9] 25.8116.08 <προμήθεια φρεάτια για υπηρεσία ύδρευσης> ποσό 4.829,24€
10] 25.8116.09 <προμήθεια υλικών συναφών πυροσβεστικών κρουνών> ποσό 6.789,79€
ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
1]Εγγράφει ΚΑΕ 25.6671.03 <Προμήθεια ελαστικών > ποσό 1.000,00€
2]εγγράφει ΚΑΕ 25.6633.03 < Προμήθεια χημικών> ποσό 21.551,20€
3]εγγράφει ΚΑΕ 25.6633.04 < Προμήθεια υγρών καθαρισμού μονάδων > ποσό 1.488,00€
4]εγγράφει ΚΑΕ 25.6641.02< Προμήθεια καυσίμων> πίστωση 702,80€
5]Εγγράφει 25.6671.09<Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερού εργ/σίου > ποσό 2.500,00€[ΚΑΠ]
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ που στην αρχική σύνταξη Π/Υ έχουν χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ θα γίνει
αλλαγή και θα χρηματοδοτηθούν από ανταποδοτικά ύδρευσης – ΚΑΠ από το υπόλοιπο μεταφοράς και
αναλυτικά των κάτωθι :
1] 25.6262.28 από ανταποδοτικά ύδρευσης
2] 25.6279.01 από ανταποδοτικά ύδρευσης
3] 25.6279.02 από ανταποδοτικά ύδρευσης
4] 25.6279.09 από ανταποδοτικά ύδρευσης
5] 25.6279.12 από ανταποδοτικά ύδρευσης
6] 25.6279.13 από ανταποδοτικά ύδρευσης ποσό 3136,43€ και 1.863,57€ από ΚΑΠ αφαλάτωσης
7] 25.6279.14 από ΚΑΠ αφαλάτωσης
8] 10.7312.01 από ΚΑΠ αφαλ/σης αντί ΣΑΤΑ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΧΤΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΣΌ 46.700,00€
ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΠΟ

Επίσης προτείνεται αλλαγή τίτλου ΚΑΕ 25.6279.14 από <Προμήθεια δοχείων φίλτρων ασφαλείας
μονάδας JUDO 120 > σε < προμήθεια μεμβρανών εργοστασίων αφαλάτωσης> πίστωση 13.000,00€
[ΚΑΠ αφαλ/σης]
Ε] ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ
Μεταφερόμενο χρηματικό υπόλοιπο -31.429,84€
Διαγράφει ΚΑΕ 30.8115 <έξοδα ΠΟΕ> 24.500,00€, οπότε η ΣΑΤΑ -6.929,84€ και το σύνολο των
ΠΟΕ είναι 14.563,30€, ήτοι συνολικό ποσό που λείπει από την ΣΑΤΑ = -21.493,14€ και για το σκοπό
αυτό έχει 46.700,00€ από την αλλαγή της χρηματοδότησης
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ΠΟΕ
1] εγγράφει ΚΑΕ 25.8116.10 <Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για υπηρεσία δικτύου
ύδρευσης>ποσό 4.568,90€
2] εγγράφει ΚΑΕ 30.8122.02< Επισκευή προαύλιου Δημοτικού σχολείου Βαθέως ΔΚ.ΒΑΘΥ{ΣΑΤΑ}>
πίστωση 9.994,40€
Κατόπιν πρότασης της Τεχνικής Υπηρεσίας εγγράφονται τα κάτωθι ΝΕΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ από
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ:
1] Ενισχύει 64.7322.01 <Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών [ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ]
με ποσό 24.500,00€ από ΣΑΤΑ και προγρ/μα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 202.500,00€ ήτοι συνολικό ποσό
227.000,00€
ΤΕΛΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1] ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΑΤΑ 5.136,70€, από το οποίο χρηματοδοτείται όπως αναφέραμε στα γενικά, ο ΚΑΕ
35.6277.02 από ΣΑΤΑ οπότε υπόλοιπο ΣΑΤΑ 1.136,70€
2] ΚΑΕ 35.6277.02 <κλάδεμα δένδρων> από ΣΑΤΑ και όχι από γενικά
3] Αλλαγή τίτλου ΚΑΕ10.6654.04 από <Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ [ΣΑΤΑ>] σε < Προμήθεια Η/Υ
κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου> ίδια πίστωση 4.000,00€ [ΣΑΤΑ]
Ζ] ΤΑΚΤΙΚΑ –ΓΕΝΙΚΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1] Από τακτικά- γενικά μεταφέρει - 48.640,10€, ΓΙΑ ΠΟΕ χρειάζονται 45.764,04€ , επιστροφή
εγγύησης 1.920,00€, για συνεχιζόμενα 29.818,54€, ήτοι συνολικό ποσό = -- 126.142,68€
Διαγράφει ΚΑΕ 10.8115.01 <Έξοδα ΠΟΕ > πίστωση 20.000,00€
Ήτοι το συνολικό ποσό μείον είναι 106.142,68€
Και για το σκοπό αυτό εγκρίνει τις κάτωθι μειώσεις:
1] Διαγράφει ΚΑΕ 00.6142.05 <Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως
προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 {General Data
Protection Regulation - GDPR}> [τακτικά]> πίστωση 17.360,00€
2] Διαγράφει 10.6041.01 <Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών ΤΕΙ[ΠΕή ΤΕ]> ποσό
3.169,44€
3] Μειώνει 00.6221.01 <Ταχυδρομικά Τέλη> από 6.000,00 σε 4.000,00€
4] Διαγράφει 00.6421.02 <Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό>
ποσό 1.000,00€
5] Μειώνει 00.6431.01 <Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων> από 8.000,00 σε 4.000,00€
6] Διαγράφει 00.6433.01 <Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών> ποσό 2.000,00€
7] Διαγράφει 00.6433.02 <Αναμνηστικά δώρα, απονομές πλακετών, ανθοδέσμες κ.λ.π. [τακτικά]>
ποσό 1.000,00€
ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΑ
1]μειώνει 10.6051.01 <εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ> από 3.000,00€ σε 1.000,00€
2]μειώνει 10.6051.02 <εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ> από 15.000,00€ σε 10.000,00€
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3]μειώνει 10.6051.04 <εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ> από 10.000,00€ σε 8.000,00€
4]μειώνει 10.6051.05 <Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)> από 13.000,00€ σε
8.000,00€
5]μειώνει 10.6051.08 <εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ> από 18.000,00€ σε 15.000,00€
6]μειώνει 10.6052.01 <Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ - Εισφορές ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) υπαλλήλων ΙΔΑΧ > από
13.000,00€ σε 12.000,00€
Στη συνέχεια :
1]Διαγράφει 00.6721.01 <Εισφορά υπέρ συνδέσμων-ΦΟΔΣΑ> ποσό 1.000,00€
2]Διαγράφει 10.6261.01 <Συντήρηση - επισκευή κτιρίων> ποσό 3.000,00€
3]μειώνει 10.6654.02 <Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών> από 10.000,00€ σε 8.000,00€
Ήτοι συνολικό ποσό από τις ως άνω μειώσεις 54.529,44€
4]εγγράφει ΚΑΕ 00.6126.02 < Υπέρ Σύνταξης αιρετών> πίστωση 3.100,00€
5]εγγράφει ΚΑΕ 00.6126.03 <ΤΥΔΚΥ αιρετών > πίστωση 1.200,00€
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ γίνεται αλλαγή χρηματοδότησης
1] του ΚΑΕ 00.6737.05
<Προγρ.σύμβ. Πολιτ/κής Ανάπ/ξης-Υλ/ση προγρ/τος έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα,
προστασία & συντ/ση των αρχ. μνημείων αρχ/κό χώρο σχ. Ομήρου-Αγ.Αθαν. Β.Ιθάκης, δια έργων
καθ/σμού-συντ/ση,σχεδ/ση,φωτ/ση,κατ/φή &αρχ/ση Η/Υ ευρ.αρχ.ανασκ.> από τα ΓΕΝΙΚΑ που ήταν κατά
την αρχική σύνταξη Π/Υ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΚΑΕ 64.7333.01
<Τσιμεντόστρωση δρόμου Μάρμαγκα [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ]> των 150.000,00€ με υπάρχουσα
πίστωση στο Δήμο των 113.500,00€
Και μειώνει ΚΑΕ 00.6735.05 από 50.000,00€ σε 33.667,62€ για το 2020 [δεδομένου ότι από το ποσό
των 50.000,00€ υπάρχει οφειλή ΠΟΕ 16.332,38€]
Μειώνοντας ΚΑΕ 64.7333.01 από 150.000,00€ σε 100.000,00€
2] 35.6277.03 Αλλαγή χρηματοδότησης από γενικά αντί ΣΑΤΑ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ γίνονται οι κάτωθι μειώσεις:
1]Διαγράφει 10.6612.03 <Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων> πίστωση 1.200,00€
2]Μειώνει 00.6495.01 <Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.> από 4.000,00 σε
2.500,00€
3]Μειώνει 00.6515.01 <προμήθεια Τ.Π.Δ.> από 4.000,00 σε 2.000,00€
4]Μειώνει 00.6516 <Χρεολύσια δανείων εσωτερικού> από 20.000,00 σε 15.000,00€
5]μειώνει 30.6051.01 <εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ> από 6.000,00 σε 5.000,00€
6]μειώνει 30.6051.04 <εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ> από 3.000,00 σε 1.000,00€
7]μειώνει 30.6051.07 <Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ σύναξης Δημοσίου> από 4.000,00 σε
3.000,00€
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8]διαγράφει 30.6462.01 <Δαπάνη δημοσίευσης προκηρύξεων έργων> πίστωση 3.000,00€
9]μειώνει 00.6142.03 < Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης μηχανογραφικών
εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά]> από 38.172.00,€ σε 31.600,00€
10]μειώνει ΚΑΕ 10.6323.01 <Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου> από 3.000,00€ σε 1.500,00€
11]μειώνει 10.6273.01 <φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου> από 11.000,00€
σε 8.000,00€
12]διαγράφει 00.8242.06 < Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου 23%> ποσό
1.150,00€ και αντίστοιχα διαγράφει ΚΑΕ εσόδων 00.4124.03 < Απόδοση ΦΠΑ εσόδων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων Δήμου 23%> ποσό 1.150,00€
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
1]Εγγράφει 30.6672.03<Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων> πίστωση 3.000,00€
2]εγγράφει 10.6671.03 <προμήθεια ελαστικών> 1.218,80€
3]εγγράφει 30.6671.03 <προμήθεια ελαστικών> πίστωση 6.000,00€
4]εγγράφει 35.6671.03 <προμήθεια ελαστικών> πίστωση1.000,00€
5]εγγράφει 10.6641.02 <προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων >πίστωση 1.436,94€
6]εγγράφει 10.6644.01 <Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση> 1.479,04€
7]εγγράφει 30.6641.02 <Προμήθεια καυσίμων κίνησης> πίστωση 1.378,88€
8]εγγράφει 30.6643.02 <Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης> ποσό 809,19€
9]εγγράφει 35.6641.02 <Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων> πίστωση
3.692,24€
10]εγγράφει 35.6644.02 <προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες> πίστωση 507,05€
11]ενισχύει 10.6481.02 <Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2019 συνεχιζόμενο> με ποσό 2.000,00€ ήτοι
συνολικό ποσό 18.000,00€
12]εγγράφει 10.7312.02 <Ολοκληρωμένο
2019[τακτικά]> ποσό 1.309,60€

σύστημα

παρακολούθησης

νερών

κολύμβησης

13]ενισχύει 00.6111.01 <Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση Δήμου> με ποσό 5.000,00€
14]εγγράφει 10.6699.02 <αναγόμωση πυροσβεστήρων> ποσό 2.566,80€
15]εγγράφει 10.6615.02 <Εκτύπωση-έκδοση βιβλίου με τίτλο ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΕΝΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ> τακτικά, πίστωση 7.420,00€

Στη συνέχεια συμπληρώνει τον τίτλο ΚΑΕ 30.6422.01 < Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με
σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας με τον όμορο Δήμο Κεφ/νίας για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών
για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης> σε <Έξοδα εκτός έδρας υπαλλήλων με σύμβαση διαδημοτικής
συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Αργοστολίου-Ληξουρίου για την υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών
για την εκτέλεση έργων Δήμου Ιθάκης>
ΠΟΕ
1] Μειώνει ΚΑΕ 00.8111.03 <οφειλή αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για συνεδριάσεις Δ.Σ 12ο
2019 [τακτικά]> από 700,00€ σε 513,00€
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2] ενισχύει ΚΑΕ 10.8111.07 < Εκτός έδρας υπαλλήλων > με ποσό 32,03€ ήτοι συνολικό ποσό 232,03€
3] μειώνει ΚΑΕ 10.8111.14 <οφειλή υπερωριών Ληξίαρχου 12ο 2019 [τακτικά]> από
108,40€

170,00€ σε

4] μειώνει ΚΑΕ 10.8111.15 < οφειλή υπερωριών Γραμματέα Δ.Σ. 12ο 2019 [τακτικά]> από 100,00€ σε
85,95€
5] εγγράφει 10.8117.01 <Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού Συμβουλίου> πίστωση 2.233,49€
6] >> 10.8115.03 <παροχή υπηρεσιών προσωπικών δεδομένων> πίστωση 2.232,00€
7] >>10.8115.04 <παροχή μεταφοράς αποστολών υπηρεσιών> πίστωση 538,43€
8] >>10.8115.05 <παροχή υπηρεσιών λειτουργίας ηχητικών συστημάτων> πίστωση 1.444,93€
9] >> 10.8116.03<προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων- συνεδρίων> πίστωση 2.498,74€
10] >> 10.8115.06 <παροχή υπηρεσιών υποστήριξης-συντήρησης Η/Υ Δήμου> πίστωση 1.160,06€
11] >> 10.8115.07 <ετήσιο μίσθωμα κτιρίου δημοτικού καταστήματος> πίστωση 500,00€
12] >> 10.8115.08 <διατραπεζικά συστήματα ΑΕ ΔΙΑΣ > πίστωση 69,96€
13] >> 30.8116.01 <προμήθεια καυσίμων μηχανήματα έργων >πίστωση 551,85€
14] >> 35.8116.01 <προμήθεια καυσίμων οχημάτων-χορτοκοπτικών > πίστωση 524,68€
15] >> 10.8116.04 <προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακού-λεωφορείων > πίστωση 1.278,29€
16] >> 10.8116.05 <προμήθεια φαρμακευτικού υλικού> πίστωση 138,95€
17] >> 10.8116.06 <προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προγρ/τος ΟΑΕΔ> πίστωση 3.394,66€
18] >> 30.8120.01 <επισκευή-συντήρηση μηχ/τος έργου ΜΕ 34621>πίστωση 4.999,82€
19] >> 10.8120.01 <επισκευή συντήρηση σχολικού ΚΗΙ4911>πίστωση 1.369,77€
20] >> 10.8112.01 <παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διπλογραφικό> πίστωση
11.500,00€
21] >> 10.8120.02 <προμήθεια ανταλλακτικών σχολικού λεωφορείου> πίστωση 718,39€
22] >> 10.8115.09<παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστοσελίδας> πίστωση 3.500,00€
23] >> 10.8115.10 <μεταφορά ογκωδών αντικειμένων> πίστωση 10.330,00€
24] >> 10.8116.07 <προμήθεια υλικών περίφραξης αρχαιολογικού χώρου Αη Θανάση> πίστωση
14.832,38€ [ από ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ των 50.000,00€]
25] >> 10.8116.08 <αεροφωτογράφιση αρχαιολογικού χώρου Αη Θανάση> πίστωση 1.500,00€ [από
ΣΑΤΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ των 50.000,00€]
26] >> 10.8116.09 <παροχή υπηρεσιών επέκτασης τουριστικής ιστοσελίδας Δήμου> πίστωση
1.000,00€ [τακτικά]
Τέλος ενισχύει Ταμείο ΚΑΕ 00.6126.01 <Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ αιρετών> με ποσό 4.000,00€
ήτοι συνολικό ποσό 5.000,00€
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Με την
οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων προέκυψε το πραγματικό ύψος των
εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α.Ε. 32) και η ανάγκη προσαρμογής αντίστοιχα στον Κ.Α.Ε. 85 <Προβλέψεις
μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων > και αναλυτικά:
ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Χ.Κ. ΤΙΣ 31/12/2019
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Λογαριασμός

Περιγραφή

Διαμορφωμέ
νος

ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ ΚΑΕ

Ταμ.
Κατηγορία

Χρηματοδό
τηση

06.00.3212.01

160.000,00

-16.412,73

143.587,27

ΤΑΚΤΙΚΑ

06.00.3212.02

Τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης
ΦΠΑ ύδρευσης 13%

14.000,00

1.700,29

15.700,29

ΤΑΚΤΙΚΑ

06.00.3212.03

ΦΠΑ ύδρευσης 24%

3.500,00

888,98

4.388,98

ΤΑΚΤΙΚΑ

06.00.3212.04

Λοιπά
έσοδα
ύδρευσης
Τέλη και δικαιώματα
αποχέτευσης
Δυνητικά
ανταποδοτικά
τέλη
και εισφορές
τακτικά έσοδα επί
των
ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευματιών
[παρεπιδημούντων ]
τακτικά έσοδα επί
των
ακαθαρίστων
εσόδων
επιτηδευματιών[κατα
στημάτων]
μισθώματα
θαλασσίων εκτάσεων
[ιχθυοτροφεία] -ΠΟΕ
μισθώματα
θαλασσίων εκτάσεων
[ιχθυοτροφεία] -ΠΟΕ
ΚΟΚ

1.500,00

3.536,27

5.036,27

ΤΑΚΤΙΚΑ

4.500,00

1.281,17

5.781,17

ΤΑΚΤΙΚΑ

500,00

-52,27

447,73

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΑΠ/ΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

5.000,00

4.880,68

9.880,68

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ

11.000,00

280,35

11.280,35

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ

1.700,00

-1.700,00

0,00

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ

23.000,00

76.956,93

99.956,93

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ

2.000,00

-91,95

1.908,05

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΙΔΙΑ
ΕΣΟΔΑ

06.00.3214
06.00.3216

06.00.3218.01

06.00.3218.02

06.00.3219.03

06.00.3219.04

06.00.3221.01

226.700,00
ΤΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΕΊΝΑΙ
ΑΡΑ ΣΤΟΝ 32 (3285)
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΚΑΙ
ΣΤΟΝ
ΠΡΕΠΕΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ

297.967,72

35,27%
105.086,44

85
ΝΑ

192.881,28

ΗΔΗ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΓΓΡΑΜΕΝΑ ΣΤΟΝ
Π/Υ

127.077,74

ΑΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ
10.8511.04 ΑΚΟΜΗ,
ΚΑΙ διαμορφώνεται
στο
ποσό
των

65.803,54
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80.268,27€

Η] ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εγγράφει ΚΑΕ 35.8120.01 <παροχή υπηρεσιών καθαρισμού από καιρικά φαινόμενα> πίστωση 6.200,00€
[πολιτ. προστασίας-πυροπροστασίας]
60. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)
1] Μειώνει ΚΑΕ 60.6142.0001 <Λοιπές δαπάνες Κέντρου Κοινότητας [επιστημονική συμβουλευτική
υποστήριξη για την πράξη [Ε.Κ.Τ. 152/18 Δ.Σ.] ετών 2018 & 2019 & 2020> από 14.040,00€ σε 6.620,00€
και :
εγγράφει ΚΑΕ 60.8122.03 < υπηρεσία επιστημονικής – συμβουλευτικής υποστήριξης Κέντρου Κοινότητας
Δ. Ιθάκης> πίστωση 7.420,00€
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Μειώνει ΚΑΕ 60.7331.01 <Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως και στο
Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Δήμου Ιθάκης [ ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ] > από 14.700,00 € σε 6.051.01€ και
Εγγράφει ΠΟΕ
1] ΚΑΕ 60.8122.01 < Προμήθεια πινακίδων σήμανσης έργου : Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ στο
Δημ. Σχολείο βαθέως και Σταυρού> πίστωση 687,46€
2]60.8122.02 <κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ Δημ. σχολείο Βαθύ και Σταυρό> πίστωση 7.961,53€
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1]εγγράφει ΚΑΕ 00.6711.03 <απόδοση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019>
σύμφωνα με τις 27/2019 και 209/2019 αποφάσεις ΔΣ, πίστωση 4.087,62€
2]εγγράφει ΚΑΕ 00.6711.04 <απόδοση στην Β/θμια Σχολική επιτροπή για πετρέλαιο θέρμανσης 2019>
σύμφωνα με την 209/19 απόφαση ΔΣ, πίστωση 2.123,05€ και
3]εγγράφει ΚΑΕ 00.6711.05 <απόδοση στην Β/θμια σχολική επιτροπή 4η δόση για λειτουργικές ανάγκες>
σύμφωνα με την 190/19 απόφαση ΔΣ , πίστωση 4.246,11€
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [ΣΑΤΑ]
ΚΑΕ 64.7333.01 <Ασφαλτόστρωση δρόμου Καμίνια [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ]> πίστωσης
150.000,00€ εκ της οποίας το ποσό των 113.500,00€ είναι διαθέσιμο στο ταμείο του Δήμου και ήδη
50.000,00€ διατέθηκαν για προγρ/κή Αη Θανάση, και στη συνέχεια :
Διαγράφει ΚΑΕ 64.7333.01 <Ασφαλτόστρωση δρόμου Καμίνια [πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ] >
υπόλοιπου ποσού 100.000,00€ και
Κατόπιν πρότασης Τεχνικής Υπηρεσίας και κ. Δημάρχου διαθέτει και εγγράφει ΚΑΕ ως κατωτέρω της
πίστωσης των 63.500,00€ που είναι διαθέσιμα στο Ταμείο του Δήμου, ήτοι:
1]εγγράφει ΚΑΕ 64.7322.03 <Προμήθεια Φωτιστικών Ιστών Γηπέδου Σταυρού> πίστωση 7.500,00€
2]εγγράφει ΚΑΕ64.7326.01 <Προμήθεια Ξυλουργικού υλικού> πίστωση 7.000,00€
3]ενισχύει ΚΑΕ 30.7323.06 < ΚΟΙΝ. ΙΘΑΚΗΣ - Προμήθεια υλικών δρόμων [ΣΑΤΑ]> πίστωση 15.800,00€
ήτοι συνολικό ποσό 24.800,00€ [ εκ των οποίων 9.000,00€ από ΣΑΤΑ]
4]εγγράφει ΚΑΕ 64.7322.04 <Προμήθεια χειραγωγών> πίστωση 4.400,00€
5]εγγράφει ΚΑΕ 64.7321.01<Προμήθεια υλικά συντήρησης κτιρίων Δήμου> πίστωση 10.000,00€
6]εγγράφει ΚΑΕ 64.7325.01 <Επέκταση δημοτικού φωτισμού> πίστωση 6.000,00€
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7]εγγράφει ΚΑΕ
64.7321.02
πίστωση 7.000,00€ και

<Προμήθεια αναλώσιμων υλικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων>

8]εγγράφει ΚΑΕ 64.7323.01 <επισκευή λιθοδομών> πίστωση 5.800,00€
Και το υπόλοιπο ποσό των 36.500,00€ διαθέτει ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ και εγγράφει ΚΑΕ 64.7323.02
<Επισκευή δρόμων Βαθέως> πίστωση 36.500,00€
Κατόπιν τούτου η Οικ. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση :
αποφαςίζει ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020,
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2020 »
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω αρ. 13/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και επιπλέον :







το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59,
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07,
το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. αρ. 28376/18.07.2012,
το άρθρο 77 Ν. 4172/2013,
την αριθμ 197/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης με την οποία κατάρτισε και
ψήφισε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020,
την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 [ΦΕΚ 3054/29-7-2019 τεύχος Β΄]

και αφού έλαβε υπόψη την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει ως έχει την ανωτέρω αρ. 13/2020 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Μειοψηφούν οι κ.κ. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) καθώς κατά πάγια θέση της παράταξης που εκπροσωπούν δεν
ψηφίζουν τον προϋπολογισμό.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

