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Θέμα: « Ορισμός Αντιδημάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου, ορισμός Εντεταλμένων
Συμβούλων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
2. Τις δ/ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 3852/10 σχετικά με την διάρκεια της
δημοτικής περιόδου.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011.
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/10 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την παράγραφο
2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 περί Αντιδημάρχων.
5. Την υπ΄αριθμ. 127898/13-06-2019 (ΑΔΑ: 64ΒΚΟΡ1Φ-ΜΚΒ) Απόφαση Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η
παραίτηση του κ. Δρακονταειδή Κων/νου από το αξίωμα του Δημάρχου Δήμου Λευκάδας.
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 54 του Ν. 3852/10 περί παραίτησης αιρετών & αυτές του άρθρου 60 του
Ν. 3852/10 περί εκλογής νέου Δημάρχου.
7. Τις δ/ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
8. Τις δ/ξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/10 όπως έχουν τροποποιηθεί με τις δ/ξεις του άρθρου 3
του Ν. 4051/2012 σύμφωνα με το οποίο σε δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως οκτώ (8)
δικαιούνται αντιμισθίας οι πέντε (5).
9. Τις δ/ξεις του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 περί νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων.
10. Το άρθρο 9 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία
στον αριθμό των Αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας προστίθενται οι αντιδήμαρχοι που
ορίζονται κατά το άρθρο 207 του Ν. 3852/10.
11. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
12. Την υπ΄ αριθ. 30565/εγκ. 43/6.8.2014 Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών
των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων του
Δήμου (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)».
13. Τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.
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14. Το από 14-06-2019 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης συμβούλων του Επιτυχόντος Συνδυασμού
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» σύμφωνα με το οποίο εκλέγεται νέος Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας ο κ.
Μάρκος Νικητάκης του Βασιλείου.
15. Την υπ΄αριθμ. 131135/19-06-2019 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου.
16. Τις υπ΄αριθ. 3677/2017, 5998/2017, 10205/2019 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου
σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων.
17. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.
18. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.
19. Την ανάγκη ανάθεσης συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Λευκάδας για το εναπομείναν διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
(έως 31/08/2019) και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:
1. Περδικάρη Αθανάσιο του Πάνου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων: Άσκησης Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, πλην των αρμοδιοτήτων γραφείου Προστασίας και
Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού
- την ευθύνη για τα θέματα προσχολικής αγωγής
-την ευθύνη για τα θέματα τουρισμού και απασχόλησης
- την ευθύνη για τα θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
- την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου
- την ευθύνη για τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων της Δ/νσης Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος
- Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια όλου του Δήμου
2. Σέρβο Κων/νο του Αποστόλου Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κατωτέρω Τμημάτων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών:
Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Διαχείρισης και
Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια όλου του Δήμου
3. Φίλιππα Γεώργιο του Αλέκου Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης καθώς και την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία
του γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Αυτοτελούς Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
-την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
4. Κούρτη Φίλιππο του Ευσταθίου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ΄
ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη γενικότερα για όλα τα θέματα παιδείας και ειδικότερα την ευθύνη για την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού και για την λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
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-τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου
5. Κατηφόρη Χρήστο του Φωτίου, Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει κατά τόπο
στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-- την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα
- την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα
- τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα
- την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
- Ο ανωτέρω θα έχει καθ’ ύλην την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομίας
της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
- Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
6. Γιαννιώτη Οδυσσέα του Δημοσθένη, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει κατά
τόπο στη Δημοτική Ενότητα Καλάμου τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη Δημοτική
Κοινότητα
- την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της Δημοτικής
Κοινότητας
- την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που
αναφέρονται στη Δημοτική Κοινότητα
- την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος
- Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου
Επίσης και του μεταβιβάζει κατά τόπο στη Δημοτική Ενότητα Καστού τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
- την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιωτική Δημοτική
Κοινότητα
- την υλοποίηση των προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της νησιωτικής
Δημοτικής Κοινότητας
- την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που
αναφέρονται στη νησιωτική Δημοτική Κοινότητα
- την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος
- Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστού.
7. Δρακονταειδή Κων/νο του Χρήστου, Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει την
αρμοδιότητα της εποπτείας και παρακολούθησης της υλοποίησης του εν γένει έργου του Δήμου.

Β. Αναπλήρωση Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ορίζει ως αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο
κ. Περδικάρη Αθανάσιο του Πάνου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον
Αντιδήμαρχο κ. Σέρβο Κων/νο του Αποστόλου.

Γ. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους
Συμβούλους του Δήμου Λευκάδας χωρίς αμοιβή, για το εναπομείναν διάστημα της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου (έως 31/08/2019) και τους αναθέτουμε την εποπτεία και τον συντονισμό των
παρακάτω συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου ως εξής:
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1. Βλάχο Ευστάθιο του Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο, και του αναθέτει :
- την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.
-την ευθύνη για την καταγραφή της Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
-την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Καρυάς.
- την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Καρυάς.
- τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Καρυάς.
- την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Καρυάς.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στη Δημοτική Ενότητα Καρυάς.
- την αρμοδιότητα του αναπληρωτή Ληξίαρχου στη Δημοτική ενότητα Καρυάς, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
- την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δημοτική Ενότητα Καρυάς και που μπορεί
να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
2. Πολίτη Σπυρίδωνα του Βασιλείου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, και του αναθέτει :
- την ευθύνη για τα θέματα Αθλητισμού του Γραφείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
- την ευθύνη για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
- την ευθύνη για θέματα που αφορούν στις σχέσεις Δήμου-Εκκλησίας
3. Κοντομίχη Ευάγγελο του Πανταζή, Εντεταλμένο Σύμβουλο, και του αναθέτει :
- την ευθύνη για τα θέματα Νεολαίας του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού καθώς
και την ευθύνη για τα θέματα του εθελοντισμού του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής &
Πολιτικής Ισότητας των φύλων, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού.
- την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Σφακιωτών
-την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Σφακιωτών
-την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα Σφακιωτών
-την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών
-την συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
- την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων Αγροτικής Παραγωγής
πλην των αρμοδιοτήτων του τομέα ζωικής παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
-την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στη Δημοτική Ενότητα και που μπορεί να του
μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος
-την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών
-την αρμοδιότητα του αναπληρωτή Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.
4. Θερμό Ευάγγελο του Θεοδώρου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, και του αναθέτει :
- την ευθύνη για την ασφαλή τήρηση των αρχείων των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων
- την ευθύνη σε θέματα Ανταποκριτών ΟΓΑ – ΕΛΓΑ
-την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική
Ενότητα Ελλομένου
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-την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική
Ενότητα Ελλομένου
-τη μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
Ελλομένου
-την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
-την συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων κα Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
- την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην Δημοτική Ενότητα Ελλομένου και που
μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος
-την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης-αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
-την τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.
5.Γαρύφαλλο Δημήτριο του Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο, και του αναθέτει:
- την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Αλιείας του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και για την λειτουργία των δημοτικών ιχθυοτροφείων.
6. Χαλικιά Ευάγγελο του Σπυρίδωνος, Εντεταλμένο Σύμβουλο και του αναθέτει:
- Δράσεις οι οποίες αφορούν στην βελτίωση της εικόνας της πόλης της Λευκάδας και του
αναθέτουμε την εποπτεία των παρακάτω δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους
Αντιδημάρχους καθώς και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Λευκάδας.
- τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινοχρήστων χώρων πρασίνου,
- τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων, το έλεγχο της κατάστασης των οδών για την επισκευή και
συντήρησή τους καθώς και κάθε δράση που συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας της πόλης.
-εξουσιοδοτεί τον ως άνω σύμβουλο να υπογράφει έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε
φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας
που του ανατέθηκε.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κοινοποίηση:
1.Γραφείο Δημάρχου
2. Πρόεδρο Δ.Σ. & μέλη Δ.Σ.
3. Οριζόμενους Αντιδημάρχους
4. Οριζόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους
5. Βουλευτή Λευκάδας
6. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας
7. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λευκάδας
και Ιθάκης κ.κ. Θεόφιλο
8. Δικαστικές Αρχές Λευκάδας
9. Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
10. Αστυνομική Δ/νση Λευκάδας
11. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας
12. Τμήμα Ασφάλειας Λευκάδας
13. Τμήμα Τροχαίας Λευκάδας
14. Αστυνομικό Τμήμα Απολλωνίων
15. Αστυνομικό Τμήμα Καρυάς
16. Αστυνομικό Τμήμα Ελλομένου
17. Αστυνομικός Σταθμός Μεγανησίου
18. Λιμεναρχείο Λευκάδας
19. Λιμενικός Σταθμός Νυδριού
20. Επιμελητήριο Λευκάδας
21. ΔΕΗ Λευκάδας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
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ΑΔΑ: ΩΠΗ0ΩΛΙ-ΝΑΚ
22. Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης
23. Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης
24. Δ.Ο.Υ. Λευκάδας
25. ΕΦΚΑ Λευκάδας
26. Δημοτική Ενότητα Λευκάδας
27. Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων
28. Δημοτική Ενότητα Καρυάς
29. Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών
30. Δημοτική Ενότητα Καλάμου
31. Δημοτική Ενότητα Καστού
32. Δημοτική Ενότητα Ελλομένου
33. Δήμο Μεγανησίου
34. Πρ/νους Δ/νσεων Δήμου Λευκάδας
35. Πρ/νους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου Λευκάδας
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