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                                                       ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 επί της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων έτους 2019 

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1) τις διατάξεις του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» 

2) τις διατάξεις του άρθρ. 160 Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3) Τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2019 με την υπ'αριθμ: 
216- 22/2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ και την 



διόρθωση συμπλήρωση αυτής με την   αριθμ. 15-1/2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ. 

4) Το Προεδρικό  Διάταγμα υπ’αριθμ 56 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη 
εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.» , ΦΕΚ 97/Α’/11-
06-2019. 

5) Την ανάγκη κάλυψης δαπανών (λειτουργικών και αποζημίωσης 
προσώπων που θα εργασθούν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία ) 
απαραίτητων για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης 
Ιουλίου 2019. 

5) Την από 12 /06/2019 εισήγηση της ΠΕ Λευκάδας 

6) Τις  από 12/06/2019 και 13/06/2019 εισηγήσεις της ΠΕ Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης 

7)  Την από 12/06/2019 εισήγηση της ΠΕ Ζακύνθου 

 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την 6η τροποποίηση του προϋπολογισμού εξόδων/ 
εσόδων της ΠΙΝ , σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, στους οποίους 
αποτυπώνονται αναλυτικά ανά  Ειδικό Φορέα και Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 
τα έξοδα και τα έσοδα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019. 

Αναλυτικότερα η τροποποίηση  έχει ως κάτωθι :    

 

 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ : 

Mε την προτεινόμενη 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας ΚΕΡΚΥΡΑΣ, οικονομικού έτους 2019 αντιμετωπίζονται 
ανάγκες δαπανών 2019 μέσω:  

 της αύξησης των ΚΑΕ εξόδων για δαπάνες διενέργειας βουλευτικών 
εκλογών στις 07 Ιουλίου  2019 κατά: 

◦ 39.000,00 ευρώ  (ήτοι κατά 14.000,00 αύξηση του ΚΑΕ : 
5261.00.001 φορέα 01.073 για λειτουργικές δαπάνες και κατά 
25.000,00 αύξηση του ΚΑΕ 5262.00.001  φορέα 01073  για 
αποζημίωση προσώπων των ειδικών εκλογικών συνεργείων ) 

◦  με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ εσόδων 0159.09 φορέα 01.073 , βάση 
της πιθανολογούμενης σχετικής επιχορήγησης καθώς δεν έχουν 
καθοριστεί ακόμη οι ανωτέρω δαπάνες. (για την ορθή εφαρμογή 
των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»,)  

 



Η 6η αναμόρφωση ΠΕ Κέρκυρας έτους 2019, αποτυπώνεται αναλυτικότερα 
στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

 

ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

Mε την προτεινόμενη 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, αντιμετωπίζονται ανάγκες δαπανών 
οικονομικού έτους 2019 μέσω: 
 
 Αυξομείωση των πιστώσεων/εξόδων σε ΚΑΕ του φορέα 02073. Οι 

αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν από Ταμειακό υπόλοιπο για την 
κάλυψη δαπανών τρέχουσας χρήσης. Αφορούν την κάλυψη δαπανών 
διενέργειας εκλογών.  

 
 
 
 
ΕΣΟΔΑ: 
 
Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 

 
 Αύξηση του ΚΑΕ 0159.09 «Επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες» με 

το ποσό των 30.000,00 €.      
 
ΕΞΟΔΑ: 
 
Στον φορέα 02073 «Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» 
 

 Αύξηση του ΚΑΕ 5262.00.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
προσώπων που ασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών» με το 
ποσό των 30.000,00 €. 

 
Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων 
ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα 
Μεταβολών: 
 
   
ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Mε την προτεινόμενη 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οικονομικού έτους 2019 
αντιμετωπίζεται: 
 
Η αύξηση των ΚΑΕ του φορέα  03.073 ‹‹ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ›› προκειμένου να αντιμετωπιστούν:  
  

1) Δαπάνες για την διενέργεια των εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019. 



2) Δαπάνες προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός Μεταφοράς 
μαθητών των ετών 2019-2020 και 2020-2021 

 
Οι αυξήσεις των εξόδων θα καλυφθούν στην πρώτη και στην δεύτερη 
περίπτωση από Επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού. 
 
Έτσι, προκαλούνται οι παρακάτω μεταβολές στα  έσοδα / έξοδα κατά Φορέα 
και Κωδικό Αριθμό Εσόδου / Εξόδου: 
 
 
Ως προς τα έσοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

06.10.03.073.0159.00 Επιχορηγήσεις από 
τακτικό προϋπολογισμό 

 
0,00 

 
43.000,00 

06.10.03.073.1252.02 
Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ 
για Μεταφορά μαθητών 
 

0,00 
 250.000,00 

 
 
Ως προς τα έξοδα. 
 

ΦΟΡΕΑΣ / ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 

02.10.03.073.5261.00.001 

Διάφορες δαπάνες 
για τη διενέργεια 
βουλευτικών, 
κοινοτικών, 
δημοτικών εκλογών 

0,00 3.000,00 

02.10.03.073.5262.00.001 

Οδοιπορικά, αποζη-
μίωση και έξοδα 
κίνησης προσώπων 
που ασχολούνται 
με τη διενέργεια 
εκλογών. 

0,00 40.000,00 

02.10.03.073.0821.00.001 Μεταφορά 
μαθητών 0,00 250.000,00 

 
 

Οι προτεινόμενες αυξομειώσεις στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και Εσόδων 
ανά Ειδικό Φορέα του προϋπολογισμού αναλύεται στα επισυναπτόμενα Φύλλα 
Μεταβολών:  

 
 

 

ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 



 

1) Ζητείται η μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε Κ.Α.Ε. ως απεικονίζεται στο 
φύλλο μεταβολών επί της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσης εισήγησης. 

2) Δεδομένης της διενέργειας των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019 και 
προκειμένου για την ορθή εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Π.Δ. 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ζητείται η έγκριση για 
κατανομή της πιθανολογούμενης σχετικής επιχορήγησης ως εξής  

α) Έσοδα 
 
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 0159.09(Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό  
(Εκλογικές δαπάνες) : 40.000,00 € 
 
β) Έξοδα 
 
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5261.00.00.1 
(Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών 
εκλογών) :5.000,00 € 
 
Φορέας 04073 και Κ.Α.Ε. 5262.00.00.1 
(Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται 
με τη διενέργεια εκλογών) :35.000,00 € 
 
3) Αύξηση εσόδων :  €  40.000,00 
    Αύξηση εξόδων :  €  40.000,00 
                                               

Ζητείται η έγκριση της 6ης αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού της ΠΙΝ 2019  σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 

                                                         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

                                                                                ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ  

                                                                                     

 

 

Συνημμένα  : 4 ( τέσσερεις  )  πίνακες (1) για την  ΠΕ Κερκύρας ΠΙΝ , (1) για την  ΠΕ Λευκάδας 
,  (1) για την ΠΕ  Ζακύνθου, (1)  ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 



 

 

 

                                                                                                                                

 


