ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 237
Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ.
πρωτ. 21034/30-9-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σταματέλου Δήμητρα
Γράψας Αθανάσιος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής Δημάρχου
κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
Η Δ.Σ. κα Λώλη Γεωργία προσήλθε πριν την
ου
συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γράψας Αθανάσιος, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10 θέματος
της Η.Δ. το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
αμέσως μετά το 2 θέμα. Αποχώρησε δε πάλι,
ου
πριν την συζήτηση του 14 θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ. και
ου
επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 14 θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέματος της Η.Δ.
Από τους κληθέντες Προέδρους των Δ.Κ. και Τ.Κ. και εκπροσώπους Τ.Κ., παρόντες στην έναρξη της Συνεδρίασης
ήταν οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Νυδριού, της Τ.Κ. Απολπαίνης και Αλεξάνδρου και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Εξάνθειας.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20)
μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
ης
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα διάβασε την αρ. 8/2015 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και η ΣΑΤΑ 2015
διαμορφώνονται ως εξής:
Τεχνικό Πρόγραμμα 2015
προϋπολογισμός

Tίτλος
Δήμος Λευκάδας

2

e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό
Λευκάδας
e-Lefkas: προμήθεια εξοπλισμού

3

Αγροτική οδοποιία Δ. Λευκάδας

73.437,51

4

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας

50.000,00

5

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ. Λευκάδας

256.988,03

6

Διανοίξεις - Κατασκευή δρόμων σχεδίου πόλης

200.356,62

7

Διανοίξεις-κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης

371.689,57

8

Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας

24.600,00

9

Επέκταση παρ.δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου πόλης

20.000,00

10

Επούλωση φθορών ασφάλτου και τσιμεντοστρώσεων Δ. Λευκάδας

24.600,00

11

Έργα αντιπυρικής προστασίας

75.230,98

12

Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015

67.800,00

13

Καθαρισμοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήμου

15.000,00

14

Καθαρισμοί χειμάρρων

15.000,00

15

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας

500.000,00

16

Κατασκευή Σ.Μ.Α. Δήμου Λευκάδας

161.286,78

17

Κατασκευή χώρου διαχείμανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα
προστασίας των εγκαταστάσεων
Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δ. Λευκάδας

18.000,00

1.000,00

20

Μελέτες για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων για την υπαγωγή στο Π.Α.Α
(υπομέτρο 7.1)
Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού δήμου Λευκάδας

21

Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης εφαρμογής Δ. Λευκάδας

8.085,00

22

Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαμόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης
δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας
Μελέτη εφαρμογής Ρ.Σ. των οικισμών Επισκόπου - Νικιάνας - Σωτήρος των Τ.Κ.
Κατούνας & Αλεξάνδρου του δήμου Λευκάδας
Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας

1.968,00

1

18
19

23
24

Σύστημα

Τουριστικής

Προβολής

Δήμου

212.000,00
18.000,00

2

15.000,00

25.000,00

25.000,00
35.424,00

25

Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ

479.700,00

26

Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων

861.000,00

27

Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων

63.468,00

28

Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

236.160,00

29

Τροποποιημένη μελέτη Θεάτρου Λευκάδας

1.471,00

Δ.Ε. Λευκάδας
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λευκάδας

2

Ακτομηχανική μελέτη για περιοχή Αγ. Γιάννη ΔΕ Λευκάδας

9.000,00

3

Ανάθεση μελέτης σύνταξης ΔΠΕ της 2/2002, της 4/95 ΠΣ

3.000,00

4

Αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης στις παραλίες Καλαμιτσίου

5.000,00

5

Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου προς νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση
ομβρίων.
Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας -Λυγιάς -Καρυωτών (Α’ ΦΑΣΗ Νικιάνας)

4.000,00

6

18.000,00

332.268,80

8

Αποχέτευση Φρυνίου -Καλλιγωνίου -Απόλπαινας -Τσουκαλάδων
Τσουκαλάδων)
Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)

9

Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Νικιάνας

10

Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο) στα Βαρδάνια

11

Διαμόρφωση χώρου εμπροσθεν Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας

12

Διάνοιξη δρομ. σχεδ. πόλ. Νικιάνας-Επισκόπου-Σωτήρος

13

Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας

3.000,00

14

Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου Σ.Μ.Α.

3.500,00

15

Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού Καρυωτών

1.500,00

16

Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου Κατούνας

17.345,90

17

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας

12.300,00

18

Έργα διαμόρφωσης πλατείας Κατούνας

19

Εργασίες διάνοιξης δρόμου μεταξύ ΟΤ 107-108-111 Νικιάνα

20

Εργασίες επισκευής κερκίδων δημοτ. σταδίου Λευκάδας

21

Εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας

7

(Τμήμα

117.214,57
61.732,95
2.000,00
10.000,00
8.000,00
11.165,00

3.000,00
20.800,00
3.000,00
10.000,00

3

22

Εργασίες στο κλειστό Γυμναστήριο

23

Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης εντός οικ. Νικιάνας

24

Κατασκευή τουαλετών στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας

25

Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσ.-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου)

16.000,00

26

20.000,00

27

Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό)
Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας

28

Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου

29

Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας

30
31

Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυματοθραύστη στον Άγιο
Νικήτα
Μελέτη κυκλοφοριακής διεύρυνσης πόλης Λευκάδας

32

Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής σχεδίου πόλης Λευκάδας

7.380,00

33

4.000,00

34

Μελέτη Τοπογραφικών - Κτηματολογικών Εργασιών Σχεδίου Πόλης Λυγιάς Καρυωτών
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρ/Σ οικ. Επισκόπου -Νικιάνας -Σωτήρως

35

Μουσειολογική μελέτη οικίας Ζαμπελίων

3.000,00

36

Οδηγός πόλης Δήμου Λευκάδας

61.500,00

37

Οδοποιία εργατικών κατοικιών

12.000,00

38
39

Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών πολυκατοικιών-επισκευή
περιιοχής Αγίου Μηνά
Στατική μελέτη κτιρίου Χαμαμόγλειας Λευκαδ. βιβλιοθήκης

40

Συντήρηση δρόμου από εργοτάξιο Δήμου μέχρι είσοδο ΒΙΟΚΑ

41

Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστου χώρου λαϊκών πολυκατοικιών (γήπεδο)

12.300,00

42

Υδροδότηση Παραλίας «Κάθισμα».

10.000,00

43

Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων

5.000,00
24.108,00
5.000,00

3.000,00
2.000,00
10.000,00

ασφάλτου

5.000,00
10.000,00

5.980,00

12.600,00
6.220,00
4.995,00

654.832,90

Δ.Ε. Απολλωνίων
1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής

7.500.000,00

2 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Απολλωνίων

15.000,00

3 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων
4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βασιλικής

1.000.000,00
12.305,00

5 Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου

4

5.000,00

6 Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλικής

140.000,00

7 Διάνοιξη παραλιακού δρόμου Βασιλικής

12.000,00

8 Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής

17.000,00

9 Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου Αγίου Ηλία

4.000,00

10 Κατασκευή δρόμου ΣΧ. Π. Βασιλικής - Πόντη, εντός Παλαιού Οικισμού

60.000,00

11 Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου

12.300,00

12 Μελέτη κτηματογράφησης δημοτικών εκτάσεων τοπικής κοινότητας Αθανίου

15.000,00

13 Μελέτη πύργου Μαραντοχωρίου

15.000,00

14 Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής

2.000,00

15 Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ Δ.Απολλωνίων

26.587,81

16 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργασιών αποκατάστασης πύργου Μαραντοχωρίου

4.000,00

17 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλικής - Συβότων

30.393,81

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

26.000,00

Δ.Ε. Ελλομένου
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελλομένου

2

Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νυδρί Δ.Ε.
Ελλομένου
Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου

3

15.000,00
1.000,00
25.000,00

5

Αποκαταστάσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων
Δ.Ε Ελλομένου
Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Μικρός Γυαλός-Πόρος

6

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου - Αγορά γης

7

313.008,13

8

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου - Ολοκλήρωση παραλιακού
αγωγού λυμάτων Νυδριού
Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Αρχαιολογική επέμβαση

9

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Τεχνικός Σύμβουλος

106.910,00

10

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου – Κατασκευή δικτύου

311.301,10

11
12

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Εγκατάστασηση- Επεξεργασία
λυμάτων
Βελτίωση Νότιας Εισόδου Λιμανιού Περιγιαλιού

13

Γεωλογική μελέτη σχεδίου Περιγιαλίου

14

Δημοτική Οδοποιία Κατωχωρίου

4

16.000,00
710,00
8.000,00

112.832,34

2.708.729,12
12.000,00
11.000,00
1.279,93

5

15

Δημοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας

39.200,00

16

Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής

17.000,00

17

Επέκταση νεκροταφείου Νυδρίου

18

Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου

3.000,00

19

Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου

5.000,00

20

Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι των Χαραδιάτικων

5.000,00

21

Εργασίες αντιπλ. προστ. ΔΔ Πλατυστόμων

12.972,00

22

Εργασίες διάνοιξης δημοτικών οδών Ρ.Σ. Νυδρί Μ. Αυλάκι

12.300,00

23

15.000,00

24

Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου Δ.
Ελλομένου
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Περιγιαλίου-Πλατυστόμων

25

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη Ράχη Νυδρίου

5.000,00

26

5.000,00

27

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων διαχείρισης υδάτων δήμου Λευκάδας
(Αηδονάκι Τ.Κ Πλατυστόμων)
Μελέτη πράξης εφαρμογής Π.Μ. Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου

32.337,00

28

Ύδρευση οικισμών Κατωχωρίου.-Βαυκερής.-Νεοχωρίου.-Πόρου

27.225,59

29

Υδρογεωλογική Μελέτη για Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατοχωρίου

702,00

372,00

3.000,00

Δ.Κ. Καλάμου
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου - Καστού

10.000,00

2

Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού

12.300,00

3

Αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Καλάμου

4.739,63

4

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού

57.468,16

5

Αποχέτευση ομβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως λιμάνι Καλάμου

42.734,10

6

8

Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου - Εξωραϊσμοί - Αναπλάσεις
λιμανιών & Εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για προσάραξη
ferry boat
Μελέτη αξιοποίησης του Καστρομονάστηρου Καλάμου

9

Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου - Επισκοπής

12.300,00

10

Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση
κοινοτικής οδού Καλάμου - Επισκοπής Πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων Καλάμου
Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση κοινοτικής οδού Καλάμου - Επισκοπής (Τμήμα 1)

10.641,47

7

11

6

150.000,00
12.300,00
5.000,00

19.934,64

Δ.Κ. Καστού
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου - Καστού

10.000,00

2

Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού

12.300,00

3

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού

4

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού

5

Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Δ. Κ. Καστού

6

Πλακόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Γραμματέα ως οικία Χάρη -Καστός

8.000,00
57.468,16
230.000,00
24.272,05

Δ.Ε. Καρυάς
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

2

Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς

3

Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο Γυμνάσιο Καρυάς

9.000,00

4

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών

9.000,00

5

Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης Αγίου Δονάτου

6

Κατασκευή δικτύου ομβρίων του parking Καρυάς

9.000,00

7

Ολοκλήρωση τοιχείου Πάρκιν Καρυάς

5.500,00

8

Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς

15.000,00
214.115,82

12.300,00

70.058,00

Δ.Ε. Σφακιωτών
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

15.000,00

2

20.000,00

3

Αντικατάσταση αντλιτικού συγκροτήματος και σωληνώσεων γεώτρησης θέση Καρτέρι
Σφακιωτών
Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή Σφακιωτών

4

Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Σφακιωτών

10.500,00

5

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών

12.000,00

9.000,00

Δήμος Μεγανησίου
1

Αναπαλαίωση -Συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδας

100.000,00

2

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου

280.000,00

3

Βελτίωση προσβασιμότητας & δικτύωσης χώρων
μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας

7

ενδιαφέροντος μέσω παλαιών

330.000,00

4

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου
Μεγανησίου

WI FI και προβολή τουριστικού προϊόντος

100.000,00

5

Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του
ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στη θέση ΣΚΙΖΑ
Προβολή ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας

549.552,41

6

350.000,00

5η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2015 - ΚΩΔΙΚΟΙ
1

00/6495.022

2

20/7336.006

3

20/7413.001

4

20/7413.002

5

20/7413.010

6

25/7312.030

7

25/7312.031

8

25/7336.034

9

25/7336.035

10

25/7413.002
30/6699.005

11
12
13

30/6699.006
30/6699.007

14

30/6699.008

15

30/7321.002

16

30/7321.004

17

30/7323.009

18

30/7323.011

19
20

30/7323.012
30/7323.013

21

30/7323.014

Έλεγχος πιστοποίησης Παιδικών
χαρών
Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω
πυρκαιάς στον ΧΑΔΑ λευκάδας
Μελέτη αναβάθμισης συστήματος
οδοφωτισμού δήμου Λευκάδας
Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης
χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του
Δήμου Λευκάδας
Μελέτη
ειδικής
αξιολόγησης
διαμόρφωσης χώρου προσωρινής
αποθήκευσης
δεματοποιημένων
απορριμμάτων
στον
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας
Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης
Τ.Κ Κατωχωρίου
Αναβάθμιση υδρευτικής γεώτρησης
Καλάμου Καστού
Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα ΔΕ Λευκάδας
Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
ΒΙΟΚΑ Βασιλικής ΔΕ Απολλωνίων
Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη
ερευνητικής
γεώτρησης
Τ.Κ
Κατωχωρίου
Προμήθεια
υλικών
περίφραξης
κοινόχρηστων
χώρων
Δήμου
Λευκάδας
Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
Προμήθεια
ασφάλτου
κλειστού
τύπου
Προμήθεια
υλικών
για
την
αποπεράτωση
χώρου
παλαιού
λιοτριβιού στους Τσουκαλάδες
Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο
Πόρτο Κατσίκι Αθανίου
Κατασκευή τουαλετών στο πρώην
Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας
Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων
και
κοινόχρηστων
χώρων
εντός
οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε
Απολλωνίων
Πλακοστρώσεις
δρόμων
Πηγαδισάνων
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λευκάδας
Αγροτική
οδοποιία
Δ.Ε
Απολλωνίων
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελλομένου

8

Ισχύον
5.000,00

Μεταβολή

Νέο
5.000,00

0.00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

24.600,00

24.600,00

1.968,00

1.968,00

25.000,00

25.000,00

12.300,00

12.300,00

19.680,00

19.680,00

20.910,00

20.910,00

3.000,00

3.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00
20.000,00

-5.000,00

10.000,00
15.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

26.000,00

26.000,00

5.000,00

-5.000,00

0.000,00

18.000,00
15.000,00

18.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

22

30/7323.015

23

30/7323.016

24

30/7323.017

25

30/7323.062

26
27

30/7425.018
30/7326.008

28

30/7326.009

29

30/7326.010

30

30/7326.011

31

30/7326.012

32

30/7326.013

33

30/7326.014

34

30/7326.015

35

30/7326.017

36

30/7326.105

37

30/7326.106

38
39

30/7331.002
30/7331.026

40

30/7333.001

41
30/7333.002
42

30/7333.003

43

30/7333.004

44 30/7333.005
45

30/7333.006

46

30/7333.008

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς Σφακιωτών
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου Καστού
Εργασίες ασφαλτοστρωσης δρόμων
Δ.Ε Λευκάδας
Τοιχείο
αντιστήριξης
δρόμου
Καλάμου - Επισκοπής
Κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Κατασκευή δικτύου ομβρίων του
parking Καρυάς
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
Καστού
Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας
Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών
Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση
Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο)
στα Βαρδάνια
Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο
Κατούνας
Έργα
διαμόρφωσης
πλατείας
Κατούνας
Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο
Γυμνάσιο Καρυάς
Δημιουργία πάρκου στην είσοδο
των Τσουκαλάδων, στο χώρο της
παλαιάς δεξαμενής
Έργα
αξιοποίησης
περιοχής
Καταρρακτών Νυδρίου
Ολοκλήρωση
τοιχίου
παρκινγκ
Καρυάς
Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας
Τ.Κ Σύβρου
Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου
Εργασίες
αποκατάστασης
Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Λευκάδας
Αποκαταστάσεις
–
τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός
οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.
Ελλομένου
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς Σφακιωτών
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καλάμου Καστού
Αποκατάσταση
πλακόστρωτου
δρόμου
προς
νεκροταφείο
Απόλπαινας
και
διευθέτηση
ομβρίων.
Αποκαταστάσεις
δρόμων
πρόσβασης
στις
παραλίες
Καλαμιτσίου
Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα
Πόρου

9

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

12.300,00

12.300,00

3.500,00
9.000,00

3.500,00
9.000,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

9.000,00

3.000,00

- 3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
4.500,00

5.000,00
4.500,00

10.000,00

-10.000,00

0.00

16.000,00

16.000,00

9.000,00

9.000.00

5.000,00

- 5.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

47

30/7333.030

48

30/7333.031

49
50

30/7333.032
30/7333.033

51

30/7333.034

52

30/7333.035

53

30/7333.039

54

30/7336.002

55
56

30/7336.003
30/7336.004

57

30/7336.005

58

30/7336.006

59

30/7336.007

60

30/7336.008

61

30/7336.012

62

30/7336.013

63

30/7336.014

64

30/7413.003

65
30/7413.004
66

30/7413.006

67

30/7413.008

68

30/7413.009

69

30/7413.010

Αποκατάσταση
δρόμων
Αγίου
Πέτρου – Ρουπακιά και Νικολή Αγίου Βασιλείου
Επείγουσα
αποκατάσταση
παραλιακού
δρόμου
λιμανιού
Καστού
Βελτίωση δρόμου Τ.Κ Κοντάραινας
Αποκατάσταση
Δημοτικών
και
αγροτικών οδών & χειμάρρων Δ.Ε
Ελλομένου
Αποκατάσταση δρόμων Φτέρη και
Πυργί Δ.Ε Ελλομένου
Αποκατάσταση
δρόμου
υδρομάστευσης Αηδονάκι
Κατεπείγουσες
επισκευές
καταστρωμάτων αγροτικών δρόμων
Βελτίωση
γηπέδου
μπάσκετ
Νικιάνας
Επισκευή λιθοδομής Αγίου Δονάτου
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή
Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για
προσάραξη ferry boat
Βελτίωση
–
συντήρηση
κοινοχρήστων
χώρων
Δ.Ε
Σφακιωτών
Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης
Τ.Κ Αγίου Πέτρου
Αποκατάσταση
–
συντήρηση
φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή
Σφακιωτών
Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι
των Χαραδιάτικων
Αποκαταστάσεις
γηπέδων
Λευκάδας
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων –
Οικοδομικές εργασίες Ελλομένου
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων
Καλάμου
Μελέτη – τοποθέτηση πλαισίων για
υπαίθρια διαφήμιση
Μελέτες για τον προγραμματισμό
δράσεων και έργων για την
υπαγωγή στο Π.Α.Α
(υπομέτρο 7.1)
Μελέτη
κατασκευής
και
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
κυματοθραύστη στον Άγιο Νικήτα
Μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έργων διαχείρισης
υδάτων δήμου Λευκάδας (Αηδονάκι
Τ.Κ Πλατυστόμων)
Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού
Σχολείου
Τσουκαλάδων
ως
πολιτιστικού Κέντρου
Μελέτη
αξιοποίησης
του
Καστρομονάστηρου Καλάμου

10

4.000,00

4.000,00

24.600,00

24.600,00

2.500,00
6.000,00

2.500,00
6.000,00

5.590,00

5.590,00

1.850,00

1.850,00

0.00

23.000,00

23.000,00

2.000,00

2.000,00

12.300,00

12.300,00

10.000,00

10.000,00

10.500,00

10.500,00

5.000,00

5.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

24.600,00

24.600,00

2.460,00

2.460,00

5.000,00

- 5.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

70

30/7413.011

71

30/7413.042

72

30/7425.001

73
74
75
76

30/7425.002
30/7425.003
30/7425.004
30/7425.022

77

70/7135.011

78

30/7413.052

79

30/7425.005

80

30/7425.006

81

30/7425.007

82
83

30/7425.008
30/7425.009

84

35/7425.001

85 45/7135.001
86 45/7326,005
87 70/7326.001

88 70/7413.001

89

70/7425.003

Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας
Γεωλογική
μελέτη
σχεδίου
Περιγιαλίου
Τοποθέτηση
πλωτών
εξεδρών
Βασιλική - Σύβοτα
Εργασίες ελαιοχρωματισμών
Εργασίες στο Δ. Στάδιο Λευκάδας
Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο
Κατασκευή
και
τοποθέτηση
πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση
(Αλλαγή τίτλου)
Προμήθεια
και
εγκατάσταση
ηλεκτρονικού πίνακα στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο
Μελέτη
αποτύπωσης
και
καταγραφής
μονοπατιών
Δ.
Λευκάδας (Αλλαγή τίτλου)
Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε
όλο το Δήμο
Εργασίες επισκευής και συντήρησης
μεταλλικών κατασκευών
Καθαρισμοί
–
περιφράξεις
κοινόχρηστων χώρων δήμου
Καθαρισμοί χειμάρρων
Προμήθεια υλικών για μετατροπή
του
Νηπιαγωγείου
Ασπρογερακάτων, σε ξενώνα
Κοπή – κλάδεμα επικίνδυνων
ψηλών δένδρων
Προμήθεια
εξοπλισμού
οστεοφυλακίου κοιμητηρίου ΔΕ
Λευκάδας
Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου
Αγίου Ηλία
Κατασκευή χώρου διαχείμανσης
ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας
και
έργα
προστασίας
των
εγκαταστάσεων
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας
ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού
πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο
Λευκάδας (Παλαιό)
Απολυμάνσεις – απεντομώσεις
δημοτικών χώρων

3.000,00

3.000,00

11.000,00

11.000,00

7.202,00

7.202,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

- 5.000,00
5.000,00

5.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00

0.00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

- 20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
8.500,00

15.000,00
8.500,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

4.000,00

4.000,00

18.000,00

18.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

858.360,00

858.360,00

Ο Αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης πρότεινε στη συνέχεια, την τροποποίηση του τίτλου της
νέας μελέτης που προστίθεται στη Δ/Ε Λευκάδος, (αυξ. αριθμό 25 του Πίνακα του Τεχνικού
Προγράμματος) και συγκεκριμένα από « Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσόφων –
Γαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου» σε « Μελέτη 4 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσόφων –
Γαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου- Αναπαύσεως και Φιλοσόφων» με το ίδιο ποσό.
Στη συνέχεια διάβασε την αρ. 247/2015 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε η 5η
αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015, και έχει ως κατωτέρω:
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«Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111).
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 127.260,00 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δ.Ε. Καρυάς» με
το ποσό των 3.600,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δήμου» με το ποσό των
2.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Λευκάδας».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» με το ποσό των
12.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
αρχικό προϋπολογισμό.

Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δημιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν
εθιμοτυπικές υποχρεώσεις του Δήμου.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.010 με τίτλο «Λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου»,
με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες εμβολιασμών ζώων που έχουν
προκύψει.
- Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.023 με τίτλο «Διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης και
επικοινωνίας του Δήμου Λευκάδα για έξυπνες φορητές συσκευές», με ποσό 1.500,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη
εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση των επισκεπτών στον Δήμο μας.
- Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
πρέπει να γίνουν δαπάνες ενόψει των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κ.λπ.).
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6712 με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς», με
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα –Αθλητισμός-Περιβάλλον»
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου», με ποσό
10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6739.001 με τίτλο «Υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ»,
με ποσό 30.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει υποχρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ και πρέπει να
στηριχθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων», με ποσό 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των
υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
- Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112.003 με τίτλο «Αγορά αγροτεμαχίου για αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων», με ποσό 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη επέκτασης του χώρου του
αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
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Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον
ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες
καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με ποσό
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες ηλεκτροφωτισμού.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.028 με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών
αντλιοστασίων λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ελέγχου και
συντήρησης των αντλιοστασίων λυμάτων στη Δ.Ε. Ελλομένου, προς αποφυγή βλαπτικών
συνεπειών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.037 με τίτλο «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και
σωληνώσεων γεώτρησης στη θέση Καρτέρι Σφακιωτών», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται άμεση
παρέμβαση για την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού των οικισμών στην εν λόγω περιοχή.
Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.500,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των
υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6699.021 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε.
Ελλομένου-Απολλωνίων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή
δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να
καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Επίσης τροποποιείται ο
τίτλος σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Σφακιωτών».
Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-7321.002 με τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι
Αθανίου», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη
της μελέτης του έργου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.060 με τίτλο «Διαπλάτυνση-διαμόρφωση ανατολικής εισόδου
Βαυκερής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της μελέτης.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.108 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμων στις Λαϊκές
Πολυκατοικίες (έναντι Δημ. Γηπέδου)», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις αποκατάστασης
φθορών του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των πολιτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.038 με τίτλο «Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακής οδού Τ.Κ.
Ασπρογερακάτων Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για την ασφάλεια των
κατοίκων-επισκεπτών και την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7336.004 με τίτλο «Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγ. Κων/νου
Καλάμου για προσάραξη ferry boat», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το
ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.016 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων
χώρων Τ.Κ. Καβάλου Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την ασφάλεια
των κατοίκων-επισκεπτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.017 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου πόλης Λευκάδας», με ποσό 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για τοποθέτηση προτομών των
αδελφών Γιαννούλη.
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Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.018 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-αισθητικές παρεμβάσεις
δημοτικών οδών και καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό
24.600,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων σε δημοτικές οδούς για την ασφάλεια των πολιτών και των
οχημάτων καθώς και για την πρόληψη και αποφυγή πλημμυρών ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.053 με τίτλο «Μελέτη 3 κόμβων (Καραβέλα & ΦιλοσόφωνΓαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου», με ποσό 16.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την οδική
ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε σημεία που έχουν
χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.023 με τίτλο «Διενέργεια δοκιμαστικών τομών εντοπισμού
αρχαίου θεάτρου Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν εργασίες, με τις οποίες ο Δήμος μας
θα συμβάλλει, σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην ανάδειξη
του αρχαίου θεάτρου στην περιοχή «Κούλμος», γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον
πολιτιστικό τουρισμό στο Δήμο μας.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 35-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», με ποσό 9.000,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
πρέπει να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε
«Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Σφακιωτών».
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7326.006 με τίτλο «Διαμόρφωση επέκτασης νεκροταφείου Νυδριού»,
με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου του
νεκροταφείου, για ευνόητους λόγους.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50-6061 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή απαιτείται προμήθεια ειδών ένδυσης
και υπόδησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη νεοσύστατη Υπηρεσία της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6253.002 «Ασφάλιστρα λοιπών μεταφορικών μέσων» με το ποσό των
250,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των
οχημάτων.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», με ποσό
3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες ανάγκες αντικατάστασης φθαρμένων
οργάνων, προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και
εγκατάστασης ηχητικού συστήματος για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην
πόλη της Λευκάδας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7336.002 με τίτλο «Διαμόρφωση-αποκατάσταση παιδικών χαρών»,
με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των
παιδικών χαρών στο Δήμο μας, προκειμένου να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Γ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκαν στον
προϋπολογισμό:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» με το ποσό των
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.011 με τίτλο «Πλακοστρώσεις δρόμων Πηγαδησάνων» με το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.015 με τίτλο «Δημιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων
στο χώρο της παλιάς δεξαμενής» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η
μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.001 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε.
Λευκάδας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο
ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.004 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε.
Καλάμου-Καστού» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο
ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.003 με τίτλο «Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια
διαφήμιση» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή την μελέτη θα την συντάξει η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.004 με τίτλο «Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο» με το ποσό των
5.000,00 ευρώ, λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και
θα διατεθεί για προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε όλο τον Δήμο» με
το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του αλλάζει ο τρόπος υλοποίησης και το ποσό θα διατεθεί με
άλλο τίτλο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Το ανωτέρω ποσό των 58.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να
αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ή
λόγω αλλαγής προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου :
-

-

-

-

Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ
Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις
λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας των πολιτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.052 με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών
Δήμου Λευκάδας», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανάδειξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός).
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.022 με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια
διαφήμιση», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση
πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, γεγονός που θα
συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και
εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην
πόλη της Λευκάδας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.039 με τίτλο «Κατεπείγουσες επισκευές καταστρωμάτων
αγροτικών δρόμων», με ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης αγροτικών
δρόμων για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των οχημάτων που κινούνται σε
αυτούς.

Δ. Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Μειώνουμε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων επειδή δεν προβλέπεται να απαιτηθούν τα ποσά που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό των 12.500,00 ευρώ επειδή το
ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να
χρησιμοποιηθεί.
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.001 «Προμήθειες αναλώσιμων» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ
επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας.

Το ανωτέρω ποσό των 22.500,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους
κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρακάτω ανάγκες και οι οποίες δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:
-

-

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για
τις ανάγκες αποζημίωσης εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών των υπαλλήλων της
υπηρεσίας καθαριότητας, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο λόγω της έλλειψης μόνιμου
προσωπικού και για την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και τον ευπρεπισμό των
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προς αποφυγή
δυσάρεστων συνεπειών για την υγεία των πολιτών.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των
2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των
οχημάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» με το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αναγκαίες υπηρεσιακές
ανάγκες μετακίνησης υπαλλήλων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.010 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Ελλομένου» με το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν
αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο
τίτλος του σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλομένου».
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Απολλωνίων, Καρυάς,
Καλάμου, Καστού» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι
λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και
οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Απολλωνίων, Καλάμου, Καστού».
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.013 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων
ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Καρυάς» με ποσό 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν
φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών
και οχημάτων

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
Ε. Τροποποίηση τίτλων Κ.Α. Εξόδων
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων» σε
«Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του
προϋπολογισμού του.
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε.
Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών» σε «Προμήθεια
φωτοτυπικών Δ.Ε. Ελλομένου», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 30-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά Δ.Ε. Απολλωνίων», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
- Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» σε «Προμήθεια
διαφόρων υλικών Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
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ΣΤ. Αυξήσεις Κ.Α Εσόδων και δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 25.300,00
ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
Συγκεκριμένα:
α) Για τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.747/14-01-2015 (ΦΕΚ 76/17-01-2015
τ.Β΄) και την ΚΥΑ 2763/20-01-2015 (ΦΕΚ 125/21-01-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των
υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι)
καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 130 ευρώ, αντίστοιχα.
β) Για το δημοψήφισμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 22138/30-06-2015 (ΦΕΚ 1296/30-06-2015 τ.Β΄)
και την ΚΥΑ 22200/03-07-2015 (ΦΕΚ 1369/03-07-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των
υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι)
καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 100 ευρώ, αντίστοιχα.
- Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό των
25.300,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που
συγκρότησαν τα εκλογικά συνεργεία στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς
και στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1/1322.001 με τίτλο «Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των
49.600,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου
δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.00/9495.025 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών προσωπικού ΚΗΦΗ
(ΔΕΠΟΚΑΛ)» και εγγράφει ποσό 49.600,00 ευρώ.
- Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε.1/1694.001 με τίτλο «Έσοδα από
Υπ.Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω
αποθεματικού στο σκέλος Εξόδων όπου δημιουργείται νέος ΚΑΕ 70/6054.002 με τίτλο «ΙΚΑ
ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00 ευρώ για κάλυψη εισφορών ΙΚΑ των διάρκειας πέντε
μηνών συμβασιούχων ΟΑΕΔ.»
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111,
διαμορφώνεται στο ποσό των 87.566,03 ευρώ.»
«Στην συμπληρωματική εισήγηση, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της Ο.Ε., εκ παραδρομής
γράφτηκαν λάθος οι εξής ΚΑΕ:
- Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό των 25.300,00 ευρώ, και
διορθώνεται στο ορθό Κ.Α.Ε. 00-6495.025 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό
των 25.300,00 ευρώ.
- Κ.Α. Εσόδων 1/1322.001 με τίτλο «Έσοδα από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 49.600,00 ευρώ
και διορθώνεται στο ορθό Κ.Α. Εσόδων 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το
ποσό των 49.600,00 ευρώ (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 102522/23-09-2015 αναγγελία
πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων). Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω του
αποθεματικού στο σκέλος των Εξόδων όπου δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00/6495.026 με τίτλο
«Κάλυψη δαπανών προσωπικού ΚΗΦΗ (ΔΕΠΟΚΑΛ)» και εγγράφεται ποσό 49.600,00 ευρώ.
- Κ.Α.Ε.1/1694.001 με τίτλο «Έσοδα από Υπ.Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00 και
διορθώνεται στο ορθό Κ.Α.Ε. 1699.001 με τίτλο «Έσοδα από Υπ. Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει
ποσό 70.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των
Εξόδων όπου δημιουργείται νέος ΚΑΕ 70/6054.002 με τίτλο «εισφορές ΙΚΑ ΟΑΕΔ» και
εγγράφεται ποσό 70.000,00 ευρώ για κάλυψη εισφορών ΙΚΑ των διάρκειας πέντε μηνών
συμβασιούχων ΟΑΕΔ.»
- Επίσης εκ παραδρομής μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού Δ.Ε. Καρυάς» με το ποσό των 3.600,00 ευρώ, αντί του ορθού ποσού των 3.400,00
ευρώ.
- Επίσης εκ παραδρομής δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.038 με ποσό 2.500,00 ευρώ, με τίτλο
«Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακής οδού Τ.Κ. Ασπρογερακάτων Δ.Ε. Σφακιωτών», αντί του
ορθού ΚΑΕ 30-7333.040
- Επίσης διαγράφεται από το σκέλος Β της εισήγησης: <<Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20-6253
«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους
για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων>> διότι αφορά ανταποδοτική υπηρεσία και δεν μπορεί να
ενισχύεται ο συγκεκριμένος ΚΑΕ από το αποθεματικό.
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-

Επίσης αναπτύσσεται ο ΚΑΕ 50-6061 σε ΚΑΕ 50-6061.001 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση
εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού», με ποσό 10.000,00 ευρώ.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, ο οποίος είπε: Στον ιστό της πόλης μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε πολύ πιο φιλικά υλικά, ώστε να αποφύγουμε τις τσιμεντοστρώσεις. Στα μονοπάτια,
καλό είναι αυτό που προτείνει η εισήγηση, αλλά καλύτερο είναι να αποκαταστήσουμε πρώτα τη βατότητά
τους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε σχέδιο για τον τόπο μας.
Η κα Σταματέλου στη συνέχεια είπε: Δεν συμφωνώ στη λογική και στη φιλοσοφία των αναμορφώσεων.
Υπάρχει ζήτημα των προτεραιοτήτων. Θα μπορούσε ίσως να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα οι
κοινωνικές δομές και το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος και
Κατωπόδη Ευανθία.
Εκτός αιθούσης οι κ.κ. Σταματέλου Δήμητρα και Γράψας Αθανάσιος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
ης

Την έγκριση της 5 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 , ως κατωτέρω:
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και μεταφορά των ποσών στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111).
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 127.260,00 ευρώ, επειδή δεν
προβλέπεται να απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6266.001 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Δ.Ε. Καρυάς» με
το ποσό των 3.400,00 ευρώ, επειδή δεν θα απορροφηθεί το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.004 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δήμου» με το ποσό των
2.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Λευκάδας».
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης» με το ποσό των
12.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
αρχικό προϋπολογισμό.

Β. Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση και δημιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν
εθιμοτυπικές υποχρεώσεις του Δήμου.
- Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.010 με τίτλο «Λειτουργία δημοτικού κτηνιατρείου-αμοιβή κτηνιάτρου»,
με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες εμβολιασμών ζώων που έχουν
προκύψει.
- Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.023 με τίτλο «Διαδικτυακή εφαρμογή ενημέρωσης και
επικοινωνίας του Δήμου Λευκάδα για έξυπνες φορητές συσκευές», με ποσό 1.500,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει ανάγκη
εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την ενημέρωση των επισκεπτών στον Δήμο μας.
- Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.024 με τίτλο «Δαπάνες διακόσμησης Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
πρέπει να γίνουν δαπάνες ενόψει των εορταστικών ημερών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κ.λπ.).
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Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6712 με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς», με
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης λειτουργικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου
«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα –Αθλητισμός-Περιβάλλον»
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6715.001 με τίτλο «Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου», με ποσό
10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6739.001 με τίτλο «Υλοποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ»,
με ποσό 30.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχει υποχρηματοδότηση από την ΕΕΤΑΑ και πρέπει να
στηριχθούν οι κοινωνικές δομές του Δήμου, ιδιαίτερα στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων», με ποσό 2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των
υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112.003 με τίτλο «Αγορά αγροτεμαχίου για αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Αγ. Πέτρου Δ.Ε. Απολλωνίων», με ποσό 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη επέκτασης του χώρου του
αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον
ΧΑΔΑ Λευκάδας», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες
καταστάσεις λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού», με ποσό
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπισθούν νέες ανάγκες ηλεκτροφωτισμού.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.028 με τίτλο «Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών
αντλιοστασίων λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου», με ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ελέγχου και
συντήρησης των αντλιοστασίων λυμάτων στη Δ.Ε. Ελλομένου, προς αποφυγή βλαπτικών
συνεπειών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.037 με τίτλο «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος και
σωληνώσεων γεώτρησης στη θέση Καρτέρι Σφακιωτών», με ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται άμεση
παρέμβαση για την απρόσκοπτη τροφοδοσία νερού των οικισμών στην εν λόγω περιοχή.
Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-6253 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των 2.500,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες μετακίνησης των
υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6699.021 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών Δ.Ε.
Ελλομένου-Απολλωνίων», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός», με ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή
δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να
καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου. Επίσης τροποποιείται ο
τίτλος σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. Σφακιωτών».
Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 30-7321.002 με τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι
Αθανίου», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη
της μελέτης του έργου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7323.060 με τίτλο «Διαπλάτυνση-διαμόρφωση ανατολικής εισόδου
Βαυκερής», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός της μελέτης.
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Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.108 με τίτλο «Τσιμεντόστρωση δρόμων στις Λαϊκές
Πολυκατοικίες (έναντι Δημ. Γηπέδου)», με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις αποκατάστασης
φθορών του οδοστρώματος, για την ασφάλεια των πολιτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.040 με τίτλο «Επισκευή οδοστρώματος επαρχιακής οδού Τ.Κ.
Ασπρογερακάτων Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 2.500,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για την ασφάλεια των
κατοίκων-επισκεπτών και την αναβάθμιση της ποιότητας του οδικού δικτύου.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7336.004 με τίτλο «Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγ. Κων/νου
Καλάμου για προσάραξη ferry boat», με ποσό 2.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το
ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη της μελέτης του έργου.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.016 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων
χώρων Τ.Κ. Καβάλου Δ.Ε. Σφακιωτών», με ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται παρεμβάσεις για την ασφάλεια
των κατοίκων-επισκεπτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.017 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου
Δημητρίου πόλης Λευκάδας», με ποσό 8.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτείται παρέμβαση για τοποθέτηση προτομών των
αδελφών Γιαννούλη.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.018 με τίτλο «Αποκαταστάσεις-αισθητικές παρεμβάσεις
δημοτικών οδών και καθαρισμός τάφρων απορροής ομβρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με ποσό
24.600,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων σε δημοτικές οδούς για την ασφάλεια των πολιτών και των
οχημάτων καθώς και για την πρόληψη και αποφυγή πλημμυρών ενόψει της χειμερινής περιόδου.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.053 με τίτλο «Μελέτη 4 κόμβων (Καραβέλα & ΦιλοσόφωνΓαζή/Κατωπόδη/Ξ.Γρηγόρη-Περιγιαλίου-Αναπαύσεως & Φιλοσόφων», με ποσό 16.000,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απαιτούνται
παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια των πολιτών και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των
οχημάτων, σε σημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνα.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.023 με τίτλο «Διενέργεια δοκιμαστικών τομών εντοπισμού
αρχαίου θεάτρου Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν εργασίες, με τις οποίες ο Δήμος μας
θα συμβάλλει, σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στην ανάδειξη
του αρχαίου θεάτρου στην περιοχή «Κούλμος», γεγονός που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στον
πολιτιστικό τουρισμό στο Δήμο μας.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 35-6699.001 με τίτλο «Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών», με ποσό 9.000,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και
πρέπει να καλυφθούν ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε
«Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Δ.Ε. Ελλομένου-Απολλωνίων-Σφακιωτών».
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 45-7326.006 με τίτλο «Διαμόρφωση επέκτασης νεκροταφείου Νυδριού»,
με ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου του
νεκροταφείου, για ευνόητους λόγους.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 50-6061.001 με τίτλο «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή απαιτείται προμήθεια ειδών ένδυσης
και υπόδησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη νεοσύστατη Υπηρεσία της Δημοτικής
Αστυνομίας.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6253.002 «Ασφάλιστρα λοιπών μεταφορικών μέσων» με το ποσό των
250,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των
οχημάτων.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», με ποσό
3.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες ανάγκες αντικατάστασης φθαρμένων
οργάνων, προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.010 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηχητικού συστήματος
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και
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εγκατάστασης ηχητικού συστήματος για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην
πόλη της Λευκάδας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7336.002 με τίτλο «Διαμόρφωση-αποκατάσταση παιδικών χαρών»,
με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των
παιδικών χαρών στο Δήμο μας, προκειμένου να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές που
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Γ. Αυξομείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015
Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α.Ε. λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκαν στον
προϋπολογισμό:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6699.007 με τίτλο «Προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου» με το ποσό των
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα συμβασιοποιηθεί όλο το ποσό που έχει εγγραφεί στον αρχικό
προϋπολογισμό.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.011 με τίτλο «Πλακοστρώσεις δρόμων Πηγαδησάνων» με το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.015 με τίτλο «Δημιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων
στο χώρο της παλιάς δεξαμενής» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η
μελέτη και το έργο ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.001 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε.
Λευκάδας» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο
ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.004 με τίτλο «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε.
Καλάμου-Καστού» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, διότι δεν έγινε έγκαιρα η μελέτη και το έργο
ματαιώνεται.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.003 με τίτλο «Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια
διαφήμιση» με το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή την μελέτη θα την συντάξει η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.004 με τίτλο «Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο» με το ποσό των
5.000,00 ευρώ, λόγω ματαίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον προϋπολογισμό και
θα διατεθεί για προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 με τίτλο «Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε όλο τον Δήμο» με
το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του αλλάζει ο τρόπος υλοποίησης και το ποσό θα διατεθεί με
άλλο τίτλο, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Το ανωτέρω ποσό των 58.000,00 ευρώ κατανέμεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειμένου να
αντιμετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ή
λόγω αλλαγής προγραμματισμού δράσεων και ενεργειών και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου :
-

-

-

Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7336.006 με τίτλο «Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω πυρκαγιάς στον ΧΑΔΑ
Λευκάδας», με ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή προέκυψαν έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις
λόγω πυρκαγιάς και απαιτούνται παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας των πολιτών.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.052 με τίτλο «Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών
Δήμου Λευκάδας», με ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την ανάδειξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός, φυσιολατρικός, περιηγητικός).
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.022 με τίτλο «Κατασκευή και τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια
διαφήμιση», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση
πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, γεγονός που θα
συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7135.011 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα
στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο», με ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη προμήθειας και
εγκατάστασης ηλεκτρονικού πίνακα για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των
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δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στους χώρους του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου στην
πόλη της Λευκάδας.
Δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.039 με τίτλο «Κατεπείγουσες επισκευές καταστρωμάτων
αγροτικών δρόμων», με ποσό 23.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού και υπάρχει επιτακτική ανάγκη αποκατάστασης αγροτικών
δρόμων για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των οχημάτων που κινούνται σε
αυτούς.

Δ. Ανταποδοτική υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Μειώνουμε τους κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων επειδή δεν προβλέπεται να απαιτηθούν τα ποσά που έχουν
εγγραφεί στον προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους:
-

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» με το ποσό των 12.500,00 ευρώ επειδή το
ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται να
χρησιμοποιηθεί.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.001 «Προμήθειες αναλώσιμων» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ
επειδή το ανωτέρω ποσό που είχε εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν
προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας.

Το ανωτέρω ποσό των 22.500,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους
κατωτέρω Κ.Α. Εξόδων προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρακάτω ανάγκες και οι οποίες δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού:
-

-

-

-

-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 10.000,00 ευρώ για
τις ανάγκες αποζημίωσης εξαιρέσιμων ημερών και νυκτερινών ωρών των υπαλλήλων της
υπηρεσίας καθαριότητας, γεγονός που κρίνεται απαραίτητο λόγω της έλλειψης μόνιμου
προσωπικού και για την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων και τον ευπρεπισμό των
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προς αποφυγή
δυσάρεστων συνεπειών για την υγεία των πολιτών.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6253 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με το ποσό των
2.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί το ακριβές ποσό κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού και καθίσταται αναγκαία η πληρωμή τους για την ασφαλή κίνηση των
οχημάτων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6422 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων» με το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν αναγκαίες υπηρεσιακές
ανάγκες μετακίνησης υπαλλήλων.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.010 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Ελλομένου» με το ποσό
των 5.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν
αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο
τίτλος του σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλομένου».
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.011 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων Δ.Ε. Απολλωνίων, Καρυάς,
Καλάμου, Καστού» με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν φθαρμένοι
λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών και
οχημάτων. Επίσης τροποποιείται ο τίτλος σε «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού
υλικού Δ.Ε. Απολλωνίων, Καλάμου, Καστού».
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-6699.013 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων
ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Καρυάς» με ποσό 2.000,00 ευρώ, προκειμένου να αντικατασταθούν
φθαρμένοι λαμπτήρες και να γίνουν αποκαταστάσεις βλαβών, για την ασφαλή κίνηση πολιτών
και οχημάτων

Κατόπιν των ανωτέρω αυξομειώσεων δεν μεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Ε. Τροποποίηση τίτλων Κ.Α. Εξόδων
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Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων» σε
«Προμήθεια υλικών καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του
προϋπολογισμού του.
Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά Δ.Ε. Λευκάδας», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.001 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός» σε «Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε.
Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 10-7135.004 με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικών» σε «Προμήθεια
φωτοτυπικών Δ.Ε. Ελλομένου», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 30-7134 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά
συγκροτήματα και λογισμικά» σε «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και
λογισμικά Δ.Ε. Απολλωνίων», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.
Τροποποιείται ο Κ.Α.Ε. 70-6699.004 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών» σε «Προμήθεια
διαφόρων υλικών Δ.Ε. Σφακιωτών», χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού του.

ΣΤ. Αυξήσεις Κ.Α Εσόδων και δημιουργία νέων Κ.Α. Εξόδων
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των 25.300,00
ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αφορά χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών
της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς και της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
Συγκεκριμένα:
α) Για τις βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ.747/14-01-2015 (ΦΕΚ 76/17-01-2015
τ.Β΄) και την ΚΥΑ 2763/20-01-2015 (ΦΕΚ 125/21-01-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των
υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι)
καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 130 ευρώ, αντίστοιχα.
β) Για το δημοψήφισμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 22138/30-06-2015 (ΦΕΚ 1296/30-06-2015 τ.Β΄)
και την ΚΥΑ 22200/03-07-2015 (ΦΕΚ 1369/03-07-2015 τ.Β΄), καθορίστηκε ο αριθμός των
υπαλλήλων που συγκροτούν τα εκλογικά συνεργεία (για το Δήμο Λευκάδας 110 υπάλληλοι)
καθώς και η εκλογική αποζημίωση ανά υπάλληλο στο ποσό των 100 ευρώ, αντίστοιχα.
- Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6495.025 με τίτλο «Εκλογική αποζημίωση 2015» με το ποσό των
25.300,00 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που
συγκρότησαν τα εκλογικά συνεργεία στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 καθώς
και στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
- Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1322.001 με τίτλο «Έσοδα από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.» με το ποσό των
49.600,00 ευρώ (σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 102522/23-09-2015 αναγγελία πίστωσης του
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων).Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στο
σκέλος των Εξόδων όπου δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00/6495.026 με τίτλο «Κάλυψη δαπανών
προσωπικού ΚΗΦΗ (ΔΕΠΟΚΑΛ)» και εγγράφεται ποσό 49.600,00 ευρώ.
- Στο σκέλος των Εσόδων δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1699.001 με τίτλο «Έσοδα από Υπ.
Εργασίας-ΟΑΕΔ» και εγγράφει ποσό 70.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μεταφέρεται μέσω του
αποθεματικού στο σκέλος των Εξόδων όπου δημιουργείται νέος ΚΑΕ 70/6054.002 με τίτλο
«εισφορές ΙΚΑ ΟΑΕΔ» και εγγράφεται ποσό 70.000,00 ευρώ για κάλυψη εισφορών ΙΚΑ των
διάρκειας πέντε μηνών συμβασιούχων ΟΑΕΔ.»
Μετά τις ανωτέρω μεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού, το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111,
διαμορφώνεται στο ποσό των 89.366,03 ευρώ.»

2. Την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2015,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Τεχνικό Πρόγραμμα 2015
προϋπολογισμός

Tίτλος
Δήμος Λευκάδας

23

2

e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό
Λευκάδας
e-Lefkas: προμήθεια εξοπλισμού

3

Αγροτική οδοποιία Δ. Λευκάδας

73.437,51

4

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας

50.000,00

5

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ. Λευκάδας

256.988,03

6

Διανοίξεις - Κατασκευή δρόμων σχεδίου πόλης

200.356,62

7

Διανοίξεις-κατασκευή δρόμων σχεδίου Πόλης

371.689,57

8

Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας

24.600,00

9

Επέκταση παρ.δικτύου ηλεκτροφωτισμού σχεδίου πόλης

20.000,00

10

Επούλωση φθορών ασφάλτου και τσιμεντοστρώσεων Δ. Λευκάδας

24.600,00

11

Έργα αντιπυρικής προστασίας

75.230,98

12

Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015

67.800,00

13

Καθαρισμοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήμου

15.000,00

14

Καθαρισμοί χειμάρρων

15.000,00

15

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας

500.000,00

16

Κατασκευή Σ.Μ.Α. Δήμου Λευκάδας

161.286,78

17

Κατασκευή χώρου διαχείμανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα
προστασίας των εγκαταστάσεων
Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής μονοπατιών Δ. Λευκάδας

18.000,00

1.000,00

20

Μελέτες για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων για την υπαγωγή στο Π.Α.Α
(υπομέτρο 7.1)
Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού δήμου Λευκάδας

21

Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης εφαρμογής Δ. Λευκάδας

8.085,00

22

1.968,00

24

Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαμόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης
δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας
Μελέτη εφαρμογής Ρ.Σ. των οικισμών Επισκόπου - Νικιάνας - Σωτήρος των Τ.Κ.
Κατούνας & Αλεξάνδρου του δήμου Λευκάδας
Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας

25

Προμήθεια αυτοκινούμενου εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ

479.700,00

26

Προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων

861.000,00

27

Προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων

63.468,00

28

Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

236.160,00

29

Τροποποιημένη μελέτη Θεάτρου Λευκάδας

1

18
19

23

Σύστημα

Τουριστικής

Προβολής

Δήμου

212.000,00
18.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00
35.424,00

1.471,00
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Δ.Ε. Λευκάδας
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λευκάδας

2

Ακτομηχανική μελέτη για περιοχή Αγ. Γιάννη ΔΕ Λευκάδας

9.000,00

3

Ανάθεση μελέτης σύνταξης ΔΠΕ της 2/2002, της 4/95 ΠΣ

3.000,00

4

Αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης στις παραλίες Καλαμιτσίου

5.000,00

5

Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου προς νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση
ομβρίων.
Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Νικιάνας -Λυγιάς -Καρυωτών (Α’ ΦΑΣΗ Νικιάνας)

4.000,00

6

18.000,00

332.268,80

8

Αποχέτευση Φρυνίου -Καλλιγωνίου -Απόλπαινας -Τσουκαλάδων
Τσουκαλάδων)
Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης (Περιβόλια)

9

Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Νικιάνας

10

Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο) στα Βαρδάνια

11

Διαμόρφωση χώρου εμπροσθεν Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας

12

Διάνοιξη δρομ. σχεδ. πόλ. Νικιάνας-Επισκόπου-Σωτήρος

13

Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας

3.000,00

14

Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου Σ.Μ.Α.

3.500,00

15

Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού Καρυωτών

1.500,00

16

Επισκευή πρώην δημοτικού σχολείου Κατούνας

17.345,90

17

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας

12.300,00

18

Έργα διαμόρφωσης πλατείας Κατούνας

19

Εργασίες διάνοιξης δρόμου μεταξύ ΟΤ 107-108-111 Νικιάνα

20

Εργασίες επισκευής κερκίδων δημοτ. σταδίου Λευκάδας

21

Εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας

22

Εργασίες στο κλειστό Γυμναστήριο

23

Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης εντός οικ. Νικιάνας

24

Κατασκευή τουαλετών στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας

25

Μελέτη 4 κόμβων (Καραβέλα & Φιλοσ.-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-ΠεριγιαλίουΑναπαύσεως & Φιλοσόφων)
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό)

7

26

(Τμήμα

117.214,57
61.732,95
2.000,00
10.000,00
8.000,00
11.165,00

3.000,00
20.800,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00

25

24.108,00
5.000,00
16.000,00
20.000,00

27

Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας

3.000,00

28

Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου

2.000,00

29

Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας

30
31

Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυματοθραύστη στον Άγιο
Νικήτα
Μελέτη κυκλοφοριακής διεύρυνσης πόλης Λευκάδας

32

Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρμογής σχεδίου πόλης Λευκάδας

7.380,00

33

4.000,00

34

Μελέτη Τοπογραφικών - Κτηματολογικών Εργασιών Σχεδίου Πόλης Λυγιάς Καρυωτών
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρ/Σ οικ. Επισκόπου -Νικιάνας -Σωτήρως

35

Μουσειολογική μελέτη οικίας Ζαμπελίων

3.000,00

36

Οδηγός πόλης Δήμου Λευκάδας

61.500,00

37

Οδοποιία εργατικών κατοικιών

12.000,00

38
39

Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών πολυκατοικιών-επισκευή
περιιοχής Αγίου Μηνά
Στατική μελέτη κτιρίου Χαμαμόγλειας Λευκαδ. βιβλιοθήκης

40

Συντήρηση δρόμου από εργοτάξιο Δήμου μέχρι είσοδο ΒΙΟΚΑ

41

Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστου χώρου λαϊκών πολυκατοικιών (γήπεδο)

12.300,00

42

Υδροδότηση Παραλίας «Κάθισμα».

10.000,00

43

Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων

10.000,00

ασφάλτου

5.000,00
10.000,00

5.980,00

12.600,00
6.220,00
4.995,00

654.832,90

Δ.Ε. Απολλωνίων
1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής

7.500.000,00

2 Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Απολλωνίων

15.000,00

3 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων
4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βασιλικής

1.000.000,00
12.305,00

5 Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου
6 Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλικής

5.000,00
140.000,00

7 Διάνοιξη παραλιακού δρόμου Βασιλικής

12.000,00

8 Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής

17.000,00

9 Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου Αγίου Ηλία

4.000,00

10 Κατασκευή δρόμου ΣΧ. Π. Βασιλικής - Πόντη, εντός Παλαιού Οικισμού

26

60.000,00

11 Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου

12.300,00

12 Μελέτη κτηματογράφησης δημοτικών εκτάσεων τοπικής κοινότητας Αθανίου

15.000,00

13 Μελέτη πύργου Μαραντοχωρίου

15.000,00

14 Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής

2.000,00

15 Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ Δ.Απολλωνίων

26.587,81

16 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης εργασιών αποκατάστασης πύργου Μαραντοχωρίου

4.000,00

17 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλικής - Συβότων

30.393,81

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

26.000,00

Δ.Ε. Ελλομένου
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελλομένου

2

Αισθητική αναβάθμιση δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νυδρί Δ.Ε.
Ελλομένου
Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου

3

15.000,00
1.000,00
25.000,00

5

Αποκαταστάσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων
Δ.Ε Ελλομένου
Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Μικρός Γυαλός-Πόρος

6

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου - Αγορά γης

7

313.008,13

8

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου - Ολοκλήρωση παραλιακού
αγωγού λυμάτων Νυδριού
Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Αρχαιολογική επέμβαση

9

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Τεχνικός Σύμβουλος

106.910,00

10

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου – Κατασκευή δικτύου

311.301,10

11
12

Αποχέτευση παραλιακών οικισμών Δ. Ελλομένου– Εγκατάστασηση- Επεξεργασία
λυμάτων
Βελτίωση Νότιας Εισόδου Λιμανιού Περιγιαλιού

13

Γεωλογική μελέτη σχεδίου Περιγιαλίου

14

Δημοτική Οδοποιία Κατωχωρίου

15

Δημοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας

39.200,00

16

Διαπλάτυνση -διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής

17.000,00

17

Επέκταση νεκροταφείου Νυδρίου

18

Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου

3.000,00

19

Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου

5.000,00

4

16.000,00
710,00
8.000,00

112.832,34

2.708.729,12
12.000,00
11.000,00
1.279,93

702,00

27

20

Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι των Χαραδιάτικων

21

Εργασίες αντιπλ. προστ. ΔΔ Πλατυστόμων

12.972,00

22

Εργασίες διάνοιξης δημοτικών οδών Ρ.Σ. Νυδρί Μ. Αυλάκι

12.300,00

23

15.000,00

24

Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδρίου Δ.
Ελλομένου
Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Περιγιαλίου-Πλατυστόμων

25

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη Ράχη Νυδρίου

5.000,00

26

5.000,00

27

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων διαχείρισης υδάτων δήμου Λευκάδας
(Αηδονάκι Τ.Κ Πλατυστόμων)
Μελέτη πράξης εφαρμογής Π.Μ. Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου

32.337,00

28

Ύδρευση οικισμών Κατωχωρίου.-Βαυκερής.-Νεοχωρίου.-Πόρου

27.225,59

29

Υδρογεωλογική Μελέτη για Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατοχωρίου

5.000,00

372,00

3.000,00

Δ.Κ. Καλάμου
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου - Καστού

10.000,00

2

Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού

12.300,00

3

Αποκατάσταση κοινοτικού καταστήματος Καλάμου

4.739,63

4

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού

57.468,16

5

Αποχέτευση ομβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως λιμάνι Καλάμου

42.734,10

6

8

Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου - Εξωραϊσμοί - Αναπλάσεις
λιμανιών & Εξωτερικών χώρων νήσου Καλάμου
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για προσάραξη
ferry boat
Μελέτη αξιοποίησης του Καστρομονάστηρου Καλάμου

9

Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου - Επισκοπής

12.300,00

10

Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση
κοινοτικής οδού Καλάμου - Επισκοπής Πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων Καλάμου
Τσιμεντόστρωση - πλακόστρωση κοινοτικής οδού Καλάμου - Επισκοπής (Τμήμα 1)

10.641,47

7

11

150.000,00
12.300,00
5.000,00

19.934,64

Δ.Κ. Καστού
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου - Καστού

10.000,00

2

Αναβάθμιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάμου-Καστού

12.300,00

3

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού

4

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. νήσων Καλάμου & Καστού

8.000,00

28

57.468,16

5

Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Δ. Κ. Καστού

6

Πλακόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Γραμματέα ως οικία Χάρη -Καστός

230.000,00
24.272,05

Δ.Ε. Καρυάς
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

2

Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς

3

Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο Γυμνάσιο Καρυάς

9.000,00

4

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών

9.000,00

5

Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης Αγίου Δονάτου

6

Κατασκευή δικτύου ομβρίων του parking Καρυάς

9.000,00

7

Ολοκλήρωση τοιχείου Πάρκιν Καρυάς

5.500,00

8

Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς

15.000,00
214.115,82

12.300,00

70.058,00

Δ.Ε. Σφακιωτών
1

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

15.000,00

2

20.000,00

3

Αντικατάσταση αντλιτικού συγκροτήματος και σωληνώσεων γεώτρησης θέση Καρτέρι
Σφακιωτών
Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή Σφακιωτών

4

Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Σφακιωτών

10.500,00

5

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών

12.000,00

9.000,00

Δήμος Μεγανησίου
1

Αναπαλαίωση -Συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδας

100.000,00

2

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου

280.000,00

3

Βελτίωση προσβασιμότητας & δικτύωσης χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών
μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου
WI FI και προβολή τουριστικού προϊόντος
Μεγανησίου

330.000,00

Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του
ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στη θέση ΣΚΙΖΑ
Προβολή ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας

549.552,41

4
5
6

100.000,00

350.000,00

Ο πίνακας της ΣΑΤΑ διαμορφώνεται ως εξής:
1

00/6495.022

Έλεγχος
χαρών

πιστοποίησης

Παιδικών
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Ισχύον
5.000,00

Μεταβολή

Νέο
5.000,00

2

20/7336.006

3

20/7413.001

4

20/7413.002

5

20/7413.010

6

25/7312.030

7

25/7312.031

8

25/7336.034

9

25/7336.035

10

25/7413.002

30/6699.005
11
12
13

30/6699.006
30/6699.007

14

30/6699.008

15

30/7321.002

16

30/7321.004

17

30/7323.009

18

30/7323.011

19
20

30/7323.012
30/7323.013

21
22

30/7323.014
30/7323.015

23

30/7323.016

24

30/7323.017

25

30/7323.062

26
27

30/7425.018
30/7326.008

Επείγουσες επιχωματώσεις λόγω
πυρκαιάς στον ΧΑΔΑ λευκάδας
Μελέτη αναβάθμισης συστήματος
οδοφωτισμού δήμου Λευκάδας
Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης
χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του
Δήμου Λευκάδας
Μελέτη
ειδικής
αξιολόγησης
διαμόρφωσης χώρου προσωρινής
αποθήκευσης
δεματοποιημένων
απορριμμάτων
στον
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας
Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης
Τ.Κ Κατωχωρίου
Αναβάθμιση υδρευτικής γεώτρησης
Καλάμου Καστού
Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
ΒΙΟΚΑ Αγίου Νικήτα ΔΕ Λευκάδας
Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων
ΒΙΟΚΑ Βασιλικής ΔΕ Απολλωνίων
Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη
ερευνητικής
γεώτρησης
Τ.Κ
Κατωχωρίου
Προμήθεια
υλικών
περίφραξης
κοινόχρηστων
χώρων
Δήμου
Λευκάδας
Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου
Προμήθεια
ασφάλτου
κλειστού
τύπου
Προμήθεια
υλικών
για
την
αποπεράτωση
χώρου
παλαιού
λιοτριβιού στους Τσουκαλάδες
Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο
Πόρτο Κατσίκι Αθανίου
Κατασκευή τουαλετών στο πρώην
Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας
Τσιμεντοστρώσεις
δρόμων
και
κοινόχρηστων
χώρων
εντός
οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ε
Απολλωνίων
Πλακοστρώσεις
δρόμων
Πηγαδισάνων
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λευκάδας
Αγροτική
οδοποιία
Δ.Ε
Απολλωνίων
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελλομένου
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς Σφακιωτών
Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου Καστού
Εργασίες ασφαλτοστρωσης δρόμων
Δ.Ε Λευκάδας
Τοιχείο
αντιστήριξης
δρόμου
Καλάμου - Επισκοπής
Κατασκευή κιγκλιδωμάτων
Κατασκευή δικτύου ομβρίων του
parking Καρυάς
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0.00

10.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

24.600,00

24.600,00

1.968,00

1.968,00

25.000,00

25.000,00

12.300,00

12.300,00

19.680,00

19.680,00

20.910,00

20.910,00

3.000,00

3.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00
20.000,00

-5.000,00

10.000,00
15.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

26.000,00

26.000,00

5.000,00

-5.000,00

0.000,00

18.000,00
15.000,00

18.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

20.000,00

12.300,00

12.300,00

3.500,00
9.000,00

3.500,00
9.000,00
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30/7326.009

29

30/7326.010

30

30/7326.011

31

30/7326.012

32

30/7326.013

33

30/7326.014

34

30/7326.015

35

30/7326.017

36

30/7326.105

37

30/7326.106

38
39

30/7331.002
30/7331.026

40

30/7333.001

41
30/7333.002

42

30/7333.003

43

30/7333.004

44

30/7333.005

45

30/7333.006

46

30/7333.008

47

30/7333.030

48

30/7333.031

49
50

30/7333.032
30/7333.033

51

30/7333.034

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων
Καστού
Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας
Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών
Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση
Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο)
στα Βαρδάνια
Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο
Κατούνας
Έργα
διαμόρφωσης
πλατείας
Κατούνας
Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο
Γυμνάσιο Καρυάς
Δημιουργία πάρκου στην είσοδο
των Τσουκαλάδων, στο χώρο της
παλαιάς δεξαμενής
Έργα
αξιοποίησης
περιοχής
Καταρρακτών Νυδρίου
Ολοκλήρωση
τοιχίου
παρκινγκ
Καρυάς
Εργασίες διαμόρφωσης πλατείας
Τ.Κ Σύβρου
Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου
Εργασίες
αποκατάστασης
Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Λευκάδας
Αποκαταστάσεις
–
τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός
οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.
Ελλομένου
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς Σφακιωτών
Επισκευές
–
τσιμεντοστρώσεις
Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καλάμου Καστού
Αποκατάσταση
πλακόστρωτου
δρόμου
προς
νεκροταφείο
Απόλπαινας
και
διευθέτηση
ομβρίων.
Αποκαταστάσεις
δρόμων
πρόσβασης
στις
παραλίες
Καλαμιτσίου
Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα
Πόρου
Αποκατάσταση
δρόμων
Αγίου
Πέτρου – Ρουπακιά και Νικολή Αγίου Βασιλείου
Επείγουσα
αποκατάσταση
παραλιακού
δρόμου
λιμανιού
Καστού
Βελτίωση δρόμου Τ.Κ Κοντάραινας
Αποκατάσταση
Δημοτικών
και
αγροτικών οδών & χειμάρρων Δ.Ε
Ελλομένου
Αποκατάσταση δρόμων Φτέρη και
Πυργί Δ.Ε Ελλομένου
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8.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

9.000,00

3.000,00

- 3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.500,00

5.500,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
4.500,00

5.000,00
4.500,00

10.000,00

-10.000,00

0.00

16.000,00

16.000,00

9.000,00

9.000.00

5.000,00

- 5.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

24.600,00

24.600,00

2.500,00
6.000,00

2.500,00
6.000,00

5.590,00

5.590,00

52

30/7333.035

53

30/7333.039

54

30/7336.002

55
56

30/7336.003
30/7336.004

57

30/7336.005

58

30/7336.006

59

30/7336.007

60

30/7336.008

61

30/7336.012

62

30/7336.013

63

30/7336.014

64

30/7413.003

65
30/7413.004

66

30/7413.006

67

30/7413.008

68

30/7413.009

69

30/7413.010

70

30/7413.011

71

30/7413.042

72

30/7425.001

73
74
75
76

30/7425.002
30/7425.003
30/7425.004
30/7425.022

Αποκατάσταση
δρόμου
υδρομάστευσης Αηδονάκι
Κατεπείγουσες
επισκευές
καταστρωμάτων αγροτικών δρόμων
Βελτίωση
γηπέδου
μπάσκετ
Νικιάνας
Επισκευή λιθοδομής Αγίου Δονάτου
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή
Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για
προσάραξη ferry boat
Βελτίωση
–
συντήρηση
κοινοχρήστων
χώρων
Δ.Ε
Σφακιωτών
Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης
Τ.Κ Αγίου Πέτρου
Αποκατάσταση
–
συντήρηση
φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή
Σφακιωτών
Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι
των Χαραδιάτικων
Αποκαταστάσεις
γηπέδων
Λευκάδας
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων –
Οικοδομικές εργασίες Ελλομένου
Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων
Καλάμου
Μελέτη – τοποθέτηση πλαισίων για
υπαίθρια διαφήμιση
Μελέτες για τον προγραμματισμό
δράσεων και έργων για την
υπαγωγή στο Π.Α.Α
(υπομέτρο 7.1)
Μελέτη
κατασκευής
και
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
κυματοθραύστη στον Άγιο Νικήτα
Μελέτη
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έργων διαχείρισης
υδάτων δήμου Λευκάδας (Αηδονάκι
Τ.Κ Πλατυστόμων)
Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού
Σχολείου
Τσουκαλάδων
ως
πολιτιστικού Κέντρου
Μελέτη
αξιοποίησης
του
Καστρομονάστηρου Καλάμου
Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας
Γεωλογική
μελέτη
σχεδίου
Περιγιαλίου
Τοποθέτηση
πλωτών
εξεδρών
Βασιλική - Σύβοτα
Εργασίες ελαιοχρωματισμών
Εργασίες στο Δ. Στάδιο Λευκάδας
Εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο
Κατασκευή
και
τοποθέτηση
πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση
(Αλλαγή τίτλου)
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1.850,00
0.00

1.850,00
23.000,00

23.000,00

2.000,00

2.000,00

12.300,00

12.300,00

10.000,00

10.000,00

10.500,00

10.500,00

5.000,00

5.000,00

12.000,00

12.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

24.600,00

24.600,00

2.460,00

2.460,00

5.000,00

- 5.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00

3.000,00

11.000,00

11.000,00

7.202,00

7.202,00

5.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

5.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00

- 5.000,00
5.000,00

77

70/7135.011

78

30/7413.052

79

30/7425.005

80

30/7425.006

81

30/7425.007

82
83

30/7425.008
30/7425.009

84

35/7425.001

85

45/7135.001

86

45/7326,005

87
70/7326.001

88
70/7413.001

89

70/7425.003

Προμήθεια
και
εγκατάσταση
ηλεκτρονικού πίνακα στο Δημοτικό
Κλειστό Γυμναστήριο
Μελέτη
αποτύπωσης
και
καταγραφής
μονοπατιών
Δ.
Λευκάδας (Αλλαγή τίτλου)
Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε
όλο το Δήμο
Εργασίες επισκευής και συντήρησης
μεταλλικών κατασκευών
Καθαρισμοί
–
περιφράξεις
κοινόχρηστων χώρων δήμου
Καθαρισμοί χειμάρρων
Προμήθεια υλικών για μετατροπή
του
Νηπιαγωγείου
Ασπρογερακάτων, σε ξενώνα
Κοπή – κλάδεμα επικίνδυνων
ψηλών δένδρων
Προμήθεια
εξοπλισμού
οστεοφυλακίου κοιμητηρίου ΔΕ
Λευκάδας
Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου
Αγίου Ηλία
Κατασκευή χώρου διαχείμανσης
ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας
και
έργα
προστασίας
των
εγκαταστάσεων
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας
ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού
πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο
Λευκάδας (Παλαιό)
Απολυμάνσεις – απεντομώσεις
δημοτικών χώρων

0.00

5.000,00

5.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

20.000,00

- 20.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
8.500,00

15.000,00
8.500,00

5.000,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

4.000,00

4.000,00

18.000,00

18.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

858.360,00

858.360,00

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 237/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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