ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 65/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Μαϊου, του έτους 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν.
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:24489/16.04.2021 (ΦΕΚ 1558 τ.Β΄/17-4-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 19008/29-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Μαργέλη Μαρία
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σκληρός Φίλιππος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Βλάχου Ειρήνη
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Βερροιώτης Ευάγγελος
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
Βεροιώτης Αλέξανδρος
8
Αργυρός Νικόλαος
8
Ζαβιτσάνος Πέτρος
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
15
16
Σέρβος Κωνσταντίνος
16
17
Περδικάρης Αθανάσιος
17
18
Χαλικιάς Ευάγγελος
18
19
Γληγόρης Χρήστος
19
20
Γληγόρης Κωνσταντίνος
20
21
Μελάς Γεράσιµος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Λόγω απουσίας του Προέδρου του ∆.Σ. κ. Στυλιανού Ρόκκου, Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)
µέλη, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν την συζήτηση το 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Κονιδάρης Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Μελάς Γεράσιµος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Κονιδάρης Κων/νος και Μελάς Γεράσιµος, επέστρεψαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 της Η.∆. Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού
ης
έτους 2021 και 4 τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος, έτους 2021.
Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
1

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γληγόρης Παναγιώτης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ.
Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου την αρ. 240/2021
(Α∆Α: ΨΕΑΙΩΛΙ-Ι3Ω) απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 4η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας
έτους 2021, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2021 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 240/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Απριλίου του έτους 2021, ηµέρα Μεγάλη Πέµπτη και ώρα 10:00,
ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής
webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.26380/23.04.2021 (ΦΕΚ 1682/24.04.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 18895/28-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Μαργέλη Μαρία
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ης

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4 αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι :
1. Υπάρχουν δεσµευτικές προθεσµίες σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
2. Το προσωπικό του ∆ήµου έχει άµεση ανάγκη Μ.Α.Π. και για την αντιµετώπισης της πανδηµίας.
3. Λόγω της επικείµενης έναρξης της θερινής περιόδου και για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
οχηµάτων και πεζών θα πρέπει να γίνουν άµεσα εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο.

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ.
Αναστάσιο Γαζή ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 203/2020 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1131/18-01-2021 (Α∆Α:ΨΛΗ2ΟΡ1Φ-ΟΑ7)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2

την ανάγκη πραγµατοποίησης τακτοποιητικών εγγραφών, µε βάση τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και
µεγέθη τους, όπως αυτά διαµορφώθηκαν στις 31-12-2020.
η
Την 1 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 26/2021 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42121/10-03-2021 (Α∆Α: ΨΟΞ4ΟΡ1Φ-8ΑΞ)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 2 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 37/2021 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 53446/02-04-2021 (Α∆Α: Ψ1Ζ7ΟΡ1Φ-ΑΨ∆)
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 3 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε µερικώς µε την αριθµ. 49/2021
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 68753/27-04-2021 (Α∆Α:
ΩΘ1ΣΟΡ1Φ-3ΧΦ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου,
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της,
την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της
εισήγησης της από 09-04-2021 που συζητήθηκε την ίδια ηµέρα και κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαστε
Τις παρακάτω εγγραφές στον προϋπολογισµό ως εξής:

Α. Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π.∆.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Την µε αρ. πρωτ. 41883/08-04-2021 (Α∆Α: 6ΚΣ346ΜΤΛΡ-ΓΚΟ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, της Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων, της ∆/νσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων. του
Τµήµατος Κατάρτισης Ετήσιων Προγραµµάτων µε την οποία εντάχθηκε στο Π∆Ε 2021 ΣΑΕΠ -22 η
επιπλέον χρηµατοδότηση του έργου "Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (ΛΑΓΚΑ∆Α) ∆ήµου
Λευκάδας µε Κωδικό Έργου 2017ΕΠ02200006 για την υπογραφή της πρώτης ΣΣΕ.
2. Την αριθ.201/2021 (Α∆Α: 9ΠΛ9ΩΛΙ-0Γ8) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αποδοχής της
χρηµατοδότησης,
θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού
τµήµατος του Π.∆.Ε.
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1322.019 µε τίτλο «Συµπληρωµατική σύµβαση Αποκατάσταση
οδού
Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 498.054,02 ευρώ στη ΣΑΕΠ 022
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.).
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.011 µε τίτλο «Συµπληρωµατική σύµβαση - Αποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα - Πεκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 498.054,02 ευρώ, προκειµένου να
αποκατασταθούν οι εργασίες του οδικού δικτύου για την ασφαλή διέλευση των πολιτών και των οχηµάτων.
Β. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα
Λαµβάνοντας υπόψη, το από 12-04-2021 ηλεκτρονικό µήνυµα του τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής που αφορά: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 2819/21-12-2018 (Α∆Α:ΨΖΑΠ7ΛΕ-ΖΓ9) έγγραφο της Περιφέρειας
η
Ιονίων Νήσωv της 1 τροποποίησης της πράξης: ¨Ανακαίνιση οικίας Ζαµπελίων για τη δηµιουργία Ζαµπέλειου
Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών ∆ήµου Λευκάδας¨ - κωδικός ΟΠΣ: 5006063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια
Νησιά 2014-2020. β) την αρ. 493/03-12-2018 απόφαση του ∆.Σ. και γ) το υπ’ αρ. πρωτ. 26070/18-12-2018 έγγραφο
του ∆ηµάρχου Λευκαδίων που αιτείται την τροποποίηση της Πράξης,
θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1328.038 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση της Πράξης µε τίτλο: ¨Ανακαίνιση της οικίας
Ζαµπελίων για τη δηµιουργία Ζαµπέλειου Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών ∆ήµου Λευκάδας" µε κωδικό ΟΠΣ
5006063 στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 2014-2020"» µε το ποσό των 21.000,00 ευρώ µε κωδικό ΟΠΣ: 5006063 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια Νησιά 2014-2020.
Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. στον παρακάτω Κ.Α.
Εξόδου:
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-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7341.019 µε τίτλο «Αρχαιολογική παρακολούθηση οικίας Ζαµπελίων» µε το
ποσό των 21.000,00 ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι σωστικές εργασίες από Εφορεία
αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας.

Γ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων του Προγράµµατος “INTERREG- RECORD”
Λαµβάνοντας υπόψη: α) το από 12/04/2021 υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο (AF 6.1), β) το από 09/04/2021
υπογεγραµµένο έντυπο ανάλυση προϋπολογισµού (JOB, 2.3), γ) το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 718/12-04-2021 που αφορά το
ο
1 Πρακτικό της Οµάδας Εργασίας του έργου RE.CO.R.D. και δ) το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 563/06-04-2021 έγγραφο του
αρµόδιου Αντιδηµάρχου, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους
Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 63-6117.004 µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη
του προγράµµατος RE.CO.R.D.» µε το ποσό των 9.390,00 ευρώ, επειδή η πίστωση αφορά αδιάθετο ποσό
των δαπανών προσωπικού, το οποίο λόγω του χρονοδιαγράµµατος του έργου (ηµεροµηνία λήξης: 31-052021) δεν είναι εφικτό να απορροφηθεί από την εν λόγω κατηγορία δαπανών και το υπόλοιπο της πίστωσης
δεν επηρεάζει την κάλυψη των δαπανών προσωπικού που αφορά στη σύµβαση µίσθωσης έργου των
παραδοτέων 4.4.1, 5.4.1 και 5.4.2 που έχει συνάψει ο ∆ήµος Λευκάδας για τη θέση του περιβαλλοντολόγου.
-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-6423.001 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
και τρίτων για µετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό» µε το ποσό των 800,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται
να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-6423.002 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
και τρίτων για µετακινήσεις στο εξωτερικό» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί
το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-6699.001 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών (γενικά έξοδα, αναλώσιµα)» µε το
ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.

-

∆ιαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 63-7131.001 µε τίτλο «Μηχανήµατα µέτρησης υδάτων και λοιπός εξοπλισµός» µε το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.

Το ανωτέρω ποσό των 20.190,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-6265.001 µε τίτλο «Υπηρεσίες εγκατάστασης λογισµικού» µε το ποσό των
620,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη διαµόρφωση
και λειτουργία του µόνιµου εργαστηρίου ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση του µόνιµου
εργαστηρίου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραµµα
βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.005 µε τίτλο «Μηχάνηµα για δηµιουργία pellets από πλαστικά µπουκάλια,
νήµατα ψαρέµατος και άλλα ανακυκλώσιµα υλικά για χρήση του στο σύστηµα παραγωγής νήµατος» µε το
ποσό των 5.600,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη
διαµόρφωση και λειτουργία του µόνιµου εργαστηρίου ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση
του µόνιµου εργαστηρίου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το
πρόγραµµα βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.006 µε τίτλο «Σύστηµα παραγωγής νήµατος για τον εκτυπωτή από
ανακυκλώσιµα υλικά και µηχάνηµα τυλίγµατος του σε καρούλι» µε το ποσό των 2.610,00 ευρώ, για την
πραγµατοποίηση της προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη διαµόρφωση και λειτουργία του
µόνιµου εργαστηρίου ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση του µόνιµου εργαστηρίου είναι
σύµφωνη µε τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραµµα βιωσιµότητα των
αποτελεσµάτων του.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.007 µε τίτλο «Εκτυπωτής τρισδιάστατης εκτύπωσης» µε το ποσό των
4.350,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη
διαµόρφωση και λειτουργία του µόνιµου εργαστηρίου ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση
του µόνιµου εργαστηρίου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το
πρόγραµµα βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.008 µε τίτλο «Σταθερό Η/Υ µε οθόνη, συµπεριλαµβανοµένου και
λογισµικού για τρισδιάστατη εκτύπωση» µε το ποσό των 1.390,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της
προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη διαµόρφωση και λειτουργία του µόνιµου εργαστηρίου
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ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση του µόνιµου εργαστηρίου είναι σύµφωνη µε τους
στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραµµα βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του.
-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 63-7131.009 µε τίτλο «Αυτόνοµη συσκευή συλλογής φιαλών» µε το ποσό των
5.620,00 ευρώ, για την πραγµατοποίηση της προµήθειας που θα συµβάλλει στην ολοκληρωµένη
διαµόρφωση και λειτουργία του µόνιµου εργαστηρίου ανακύκλωσης στον ∆ήµο Λευκάδας. Η διαµόρφωση
του µόνιµου εργαστηρίου είναι σύµφωνη µε τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το
πρόγραµµα βιωσιµότητα των αποτελεσµάτων του.

∆. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6063.003 µε τίτλο «Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος αποτίµησης σε χρήµα (Ν. 4735/20,
άρθρο 60» µε το ποσό των 4.250,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Το ανωτέρω ποσό των 4.250,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6063.001 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» µε το ποσό των 4.250,00
ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ε. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης – Άρδευσης - Αποχέτευσης
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.030 µε τίτλο «Προµήθεια υδρόµετρων» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή
δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Το ανωτέρω ποσό των 3.000,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6063.002 µε τίτλο: «Χορήγηση γάλακτος» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή
γάλακτος το τρέχον έτος, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
ΣΤ. Αυξοµειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσιών 00- 15- 30- 35- 70
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 µε τίτλο «Λοιπές ∆απάνες» µε το ποσό των 3.420,00 ευρώ, επειδή δεν
πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6612 µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» µε το ποσό των
7.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη
του προϋπολογισµού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.003 µε τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κ.λ.π.)» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε
προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6253 µε τίτλο «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.

-

Μειώνεται ο ΚΑΕ 15-6117.001 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για το Ρ/Σ Καρυάς (δηµοσιογραφική
υποστήριξη)» κατά το ποσό των 3.000,00€, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει
εγγραφεί στον προϋπολογισµό.

-

Μειώνεται ο ΚΑΕ 15-6117.003 µε τίτλο «Εξωτερικός συνεργάτης για τεχνική υποστήριξη στο Ρ/Σ Καρυάς»
κατά το ποσό των 2.000,00€, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισµό.

Το ανωτέρω ποσό των 19.420,00 ευρώ µεταφέρεται µέσω του αποθεµατικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
- Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6063.001 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» µε το ποσό των 1.800,00
ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά τις καθαρίστριες των γραφείων του ∆ήµου, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ.
εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 10-6063.002 µε τίτλο: «Χορήγηση γάλακτος» µε το ποσό των 500,00 ευρώ, προκειµένου
να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή γάλακτος το
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τρέχον έτος και αφορά τις καθαρίστριες των γραφείων του ∆ήµου, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ.
724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 15-6063.001 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» µε το ποσό των 2.720,00
ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά το εργατοτεχνικών προσωπικό των παιδικών σταθµών και των
αθλητικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.001 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» µε το ποσό των 400,00
ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6063.002 µε τίτλο: «Χορήγηση γάλακτος» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ,
προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή
γάλακτος το τρέχον έτος και αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το
υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6063.001 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας» µε το ποσό των 2.000,00
ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την
παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου, σύµφωνα µε
το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6063.002 µε τίτλο: «Χορήγηση γάλακτος» µε το ποσό των 1.500,00 ευρώ,
προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή
ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου, σύµφωνα µε το υπ’
αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6063.002 µε τίτλο: «Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας (καθαριστριών σχολείων)» µε
το ποσό των 4.500,00 ευρώ, προκειµένου να ενισχυθεί η πίστωση που θα αποτελέσει µέρος διαγωνιστικής
διαδικασίας για την παροχή ΜΑΠ το τρέχον έτος και αφορά τις καθαρίστριες των σχολικών µονάδων,
σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6733 µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» µε το
ποσό των 5.000,00€, προκειµένου, σύµφωνα µε το αριθµ.930/29-04-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού, να καθίσταται εφικτή η αντιµετώπισή εξαιρετικών
περιπτώσεων και έκτακτων και σοβαρών αναγκών στήριξης άπορων κατοίκων ή κατοίκων που βρίσκονται
σε δυσχέρεια.
Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 παραµένει στο ποσό των 116.643,81 ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής

•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε
από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο ∆.Σ. την έγκριση της 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας
οικονοµικού έτους 2021, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 240/2021.»
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Γαζής Αναστάσιος, αναφερόµενος στην καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων
στους άπορους δηµότες µας, από τον Κ.Α.Ε. 00-6733 µε τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους
δηµότες» και σε συνέχεια του αριθµ.930/29-04-2021 εγγράφου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας
και Πολιτισµού, ανέγνωσε στο Σώµα το υπ΄ αριθ. 957/5-5-2021 διευκρινιστικό αιτιολογικό έγγραφο του ανωτέρω
Τµήµατος.
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Στη συνέχεια, ο Αντιδήµαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για την αρ. 4/21 απόφαση της
η
Ε.Ε. που αφορά στην 4 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2021, η οποία έχει ως
εξής .
Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 4ης/2021
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 4 /2021
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 28 Απριλίου ηµέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 9:00
συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ. 18874/27-42021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Χαράλαµπος Καλός, Πρόεδρος
2.Σπυρίδων Λύγδας
3.Ευτύχιος Ζουριδάκης
4.Νικόλαος Βικέντιος
5.Γεώργιος Τσιρογιάννης
6.Αναστάσιος Γαζής
7.Γεώργιος Σολδάτος
8.Παναγιώτης Γιαννιώτης
9.Ιωάννης Λιβιτσάνος
10.Νίκος Αργυρός
11.Χαράλαµπος Γιαννούτσος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση συµµετείχε η
κ.Αµαλία Φραγκούλη Προϊσταµένη Αυτ.Τµήµατος Προγραµµατισµού. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραµµατέα της
Επιτροπής Σταµατέλου Ανθούλα υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
η

ΘΕΜΑ Η∆: «4 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2021».
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Χαράλαµπος Καλός ∆ήµαρχος
Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της µερικής έγκρισης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου
∆υτ.Ελλάδας και Ιονίου της αριθµ.49/2021 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας και επειδή
υπάρχουν δεσµευτικές προθεσµίες συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Ε.Ε οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της Συνεδρίασης , για τους
παραπάνω λόγους.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Στη
συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραµµα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.
Λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
•
Την µε αρ. πρωτ. 41883/8-4-2021 (Α∆Α 6ΚΣ346ΜΤΛΡ-ΓΚΟ) απόφαση της Γενική Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Επενδύσεων-ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την οποία εντάχθηκε στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2021 και συγκεκριµένα στην ΣΑΕΠ-022, επιπλέον χρηµατοδότηση
του έργου "Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (ΛΑΓΚΑ∆Α) ∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό Έργου
2017ΕΠ02200006 προκειµένου να υπογραφή η πρώτη συµπληρωµατική σύµβαση του έργου
•
Την αριθ.201/9-4-2021 (Α∆Α 9ΠΛ9ΩΛΙ-0Γ8) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί αποδοχής της
χρηµατοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας»
•
Την µε αριθµ 206/9-4-2021 (Α∆Α 6ΤΟΞΩΛΙ-Γ1Α) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την έγκριση
της 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021,
•
Την µε αριθµ.49/13-4-2021 (Α∆Α ΨΑΓ4ΩΛΙ-ΖΡ∆) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση
της 3ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, οικονοµικού έτους 2021 και της 3ης
τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος, έτους 2021
•
Την µε αριθµ. 68753/27-4-2021 (Α∆Α ΩΘ1ΣΟΡ1Φ-3ΧΦ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου σχετικά µε την αριθµ. 206/2021 απόφαση της Οικονοµικής
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Επιτροπής και την αριθµ 49/2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
προσθέτουµε στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2021 το έργο «Συµπληρωµατική σύµβασηΑποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 498.054,02€
και εισηγούµαστε την έγκριση του σχεδίου της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2021 όπως παρακάτω:
Συνεχιζόµενα έργα
α/α

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης

∆ήµος Λευκάδας
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Αναβάθµιση των υποδοµών
διαχείρισης πόσιµου ύδατος
∆ήµου Λευκάδας
Ανακαίνιση οικίας Ζαµπελίων για
την δηµιουργία Ζαµπέλειου
Κέντρου Γραµµάτων και Τεχνών
∆ήµου
Λευκάδας
Αποκατάσταση ζηµιών που
υπέστη το οδικό δίκτυο του ∆ήµου
Λευκάδας λόγω των έντονων
βροχοπτώσεων
Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων
ιχθυοτροφείου (Αυλαίµων)
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
∆ήµου Λευκάδας
Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων ∆ήµου Λευκάδας
Νοµού Λευκάδας
Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης
∆ήµου Λευκάδας
Επισκευές σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας
Επισκευή - Αποκατάσταση
Παιδικών Χαρών
Επισκευή, συντήρηση κτιρίων
αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις σχολείων ∆ήµου
Λευκάδας
Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού
Γυµναστηρίου Λευκάδας Ν.
Λευκάδας
Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου
εισόδου Τσουκαλάδων στο χώρο
της δεξαµενής
Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου
Λευκάδας
Πιλοτική δράση Εµαυτίων
διαµόρφωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων του αύλειου
χώρου του σχολικού
συγκροτήµατος 2ου και 3ου
∆ηµοτικού Σχολείου Λευκάδας
Αναπλάσεις –∆ιαµορφώσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆ήµου
Λευκάδας

280.738,25

63-7341.011

ΕΣΠΑ

ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ

528.668,19

30-7341.015

ΕΣΠΑ

ΩYEN7ΛΕ-N9N

4.164,99

30-7333.106

Π∆Ε

6Υ58464ΧΘΞΣΗΛ

212.000,00

70-7336.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

42.668,88

30-7341.012

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

198.561,71

30-7326.127

Π∆Ε

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53

883.320,08

63-7342.001

Φιλόδηµος Ι

247.490,88

30-7331.028

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΩΘΞΧ465ΧΘ72Φ5
64ΟΤ465ΦΘΕ∆ΗΙ

35.617,31

30-7332.003

63.353,00

64-7341.016

Φιλόδηµος ΙΙ

33.471,21

30-7336.039

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

434,97

30-7336.032

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

4.558.146,66

62-7341.009

ΕΣΠΑ

23.433,56

63-7341.010

Π∆Ε

28.999,99

30-7326.120

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

7ΣΓΣ465ΧΙ8-Χ∆Λ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0
6Η32465ΧΙ8-Κ10
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α/α

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης

∆.Ε. Απολλωνίων
1.

1η συµπληρωµατική σύµβαση:
Κατασκευή έργων αγκυροβολίου
τουριστικών σκαφών Βασιλικής

2.

Αγκυροβόλιο τουριστικών
σκαφών Βασιλικής

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων,
Ελλοµέννου, Καρυάς
Ασφαλτόστρωση αγροτικών
οδών ∆.Ε. Απολλωνίων
Βελτίωση οδικού τµήµατος από
θέση Πόντι προς θέση Νηρά ∆.Ε.
Απολλωνίων
Επισκευή δηµοτικού σχολείου
Ευγήρου
Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις
λόγω πληµµυρών σε ∆ηµοτικό
οδό Κοντάραινας (Από
επαρχιακό προς ποτάµι)
Αντιπληµµυρική προστασία
οικισµού Βασιλικής ∆ήµου
Λευκάδας
Επισκευή ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
και οικίσκου στην Τ.Κ Αγίου
Πέτρου

4.
5.

6.
7.

8.

9.

216.759,64

64-7341.019

ΕΣΠΑ

6Η32465ΧΙ8-Κ10

2.280.933,74

64-7341.002

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

22.906,48

30-7341.011

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

5.926,88

64-7323.012

Π∆Ε

75ΧΛ465Χ18Γ58

235,61

30-7331.045

ΣΑΤΑΣ ΠΟΕ

2.274,80

30-7326.121

Π∆Ε

ΟΚΛΓ465ΧΘΖΠΧΝ

108.935,81

64-7323.017

Π∆Ε

6ΩΙΑ465ΧΘ7ΚΦ8

27.648,58

30-7331.043

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Ε. Ελλοµένου
1.

2.

3.

4. .

5.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων,
Ελλοµέννου, Καρυάς
Επισκευή δηµοτικών κτιρίων
(πρώην ∆ηµοτικών σχολείων) ∆Ε
Ελλοµένου
Προσαρµογή Παιδικού σταθµού
Βλυχού ∆ήµου Λευκάδας στο
Π.∆. 99/2017
Τσιµεντοστρώσεις-βελτιώσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελλοµένου
Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού
Μ. Αυλακίου Τ.Κ Νεοχωρίου

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

54.287,00

30-7331.037

ΤΑΣ

27.500,01

15-7342.005

Π∆Ε

1.178,88

30-7323.103

Εισφορές, ίδιοι
πόροι

31.100,00

30-7323.108

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

65ΒΒ465ΧΘ717Φ

∆.Κ. Καλάµου
1.

2.

1.

2.

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων
Καλάµου- Καστού µε
υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε
Καλάµου - Καστού

Ενίσχυση ύδρευσης νήσων
Καλάµου - Καστού µε
υποθαλάσσιο αγωγό
Επισκευές-αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε
Καλάµου- Καστού

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Κ. Καστού
31.104,98
63-7341.007

320,00

30-7336.035

ΕΣΠΑ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
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∆.Ε. Καρυάς
1.

2.
3.

4.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων,
Ελλοµέννου, Καρυάς
Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης
στον Άγιο ∆ονάτο Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής
∆ηµοτικού κτιρίου Τ.Κ.
Πηγαδισάνων (πρώην ∆ηµοτικό
Σχολείο)
Προσαρµογή Παιδικού σταθµού
Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας στο
Π.∆. 99/2017

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

12.300,00

30-7336.003

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.000,00

30-7321.011

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

15.040,70

15-7342.004

Π∆Ε

65ΒΒ465ΧΘ717Φ

∆.Ε. Λευκάδας
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Αντικατάσταση κεντρικών
αγωγών ύδρευσης οδού
Αναπαύσεως, περιοχής Αγίας
Μαρίνας – Αγ. Ιωάννης και οδού
Σβορώνου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Λευκάδας
&Σφακιωτών
Γήπεδο Τσουκαλάδων ∆ήµου
Λευκάδας (συνθετικός
χλοοτάπητας)
Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου
Μηνά
Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών
οδών περιοχής Αγίου Μηνά
πόλης Λευκάδας
Έργο διευθέτησης οµβρίων
Νικιάνας από Στροφή έως
Χείµµαρο
Κατασκευή αντλιοστασίου στην
Ανατολική παραλία καθώς και
καταθλιπτικού αγωγού από το
αντλιοστάσιο έως τη Μονάδα
Επεξεργασίας Λυµάτων
Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων
∆.Ε. Λευκάδας
Προσαρµογή Βρεφονηπιακού
Σταθµού ∆ήµου Λευκάδας στο
Π.∆. 99/2017

23.112,31

63-7341.009

ΕΣΠΑ

Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4

16.880,00

64-7341.023

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

119.910,17

30-7326.109

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

70∆Ο465ΦΘΘΦΑΙ

22.884,26

30-7326.004

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

33.408,58

64-7323.013

Π∆Ε

37.811,84

30-7326.126

ΣΑΤΑ 2019

400.000,00

63-7342.005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.749,99

30-7331.047

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

26.500,00

15-7342.002

Π∆Ε

65ΒΒ465ΧΘ717Φ
65ΒΒ465ΧΘ717Φ

10.

Προσαρµογή Παιδικού Σταθµού
Λευκάδας στο Π.∆. 99/2017

25.500,00

15-7342.003

Π∆Ε

11.

Τσιµεντόστρωση ∆ρόµων
περιοχής Καλιγωνίου πίσω από
LIDL

7.298,37

30-7333.102

Ίδιοι πόροι

1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Λευκάδας
&Σφακιωτών
Επισκευές ∆ηµοτικών κτιρίων
∆.Ε. Σφακιωτών

2.

1.

Αντικατάσταση κεντρικού
αγωγού ύδρευσης ∆ήµου

∆.Ε. Σφακιωτών
16.880,00
64-7341.023

28.000,01

30-7331.046

∆ήµος Μεγανησίου
202.744,95
63-7341.012

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

Ω81Τ465ΧΙ85∆Θ

7Α9Γ7ΛΕ-∆ΩΘ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ
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Μεγανησίου
2.
3.

4.

5.

Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα
χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως
Έργα αποκατάστασης τελικής
κάλυψης & επανένταξη στο
φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ
∆ήµου Μεγανησίου στη θέση
ΣΚΙΖΑ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης
οικισµών ΣπαρτοχωρίουΚατωµερίου ∆ήµου Μεγανησίου
Παραδοσιακό ελαιοτριβείο
Κατωµερίου

α/α

Tίτλος

1.

Αποκατάσταση βατότητας
αγροτικών δρόµων για λόγους
πυροπροστασίας
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
∆ήµου Λευκάδας
Ανάπτυξη και λειτουργία
ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού
πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο
Λευκάδας
Αποπεράτωση ∆ηµοτικού Θεάτρου
Λευκάδας
Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών
∆ήµου Λευκάδας
Βελτίωση οδικού δικτύου ∆ήµου
Λευκάδας για λόγους
πυροπροστασίας
Κατασκευή έργων διευθέτησης
όµβριων ∆ήµου Λευκάδας
∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας
πόλης Λευκάδας - τµήµα έργου:
Περιοχή Α - Είσοδος κόµβος
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
πρανών κατά µήκος του οδικού
δικτύου δηµοτικού στον ∆ήµο
Λευκάδας
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
δηµοτικής οδού Φρυνίου
Συντήρηση –επισκευή νεκροταφείων
∆ήµου Λευκάδας
Συντήρηση-επισκευή δηµοτικών
κτιρίων ∆ήµου Λευκάδας
Τσιµεντοστρώσεις ∆ήµου Λευκάδας

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Αποκατάσταση παιδικών χαρών
∆ήµου Λευκάδας
Συµπληρωµατική σύµβαση
αποκατάστασης ζηµιών που υπέστη
το οδικό δίκτυο του ∆ήµου Λευκάδας
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
Εκσυγχρονισµός, ενεργειακή
αναβάθµιση και δράσεις
αξιοποίησης ΑΠΕ στο Πνευµατικό

180.000,00

30.7341-014

ΕΣΠΑ

96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ

151.623,89

62-7341.005

ΕΣΠΑ

ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ

846.606,82

63-7341.013

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ

250.000,00

30-7341.013

ΕΣΠΑ

96AΛ7ΛΕ-ΥΨΛ

Νέα έργα
Προταθέντα
2021

Κ.Α.
Εξόδων

∆ήµος Λευκάδας
30-7323.120

Πηγή
χρηµατοδότησ
ης

Α∆Α
ένταξης

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ 2021

74.400,00
200.000,00
500.000,00

30-7326.132

ΣΑΤΑ 2021

64-7341.020

ΕΣΠΑ

ΩΨΛΠ7ΛΕ - ΞΚΟ

69-7321.001

ΕΣΠΑ

67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9

30-7323.119

ΣΑΤΑ 2021

70-7323.007

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ 2020

6.332.000,00
160.000,00
64.000,00

30-7312.001

ΣΑΤΑ 2021

140.000,00
2.560.724,00

64-7341.027

ΕΣΠΑ

160.000,00

30-7333.119

ΣΑΤΑ 2020

10.000,00

30-7326.130

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40.000,00

45-7336.009

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

100.000,00

30-7311.003

ΣΑΤΑ 2021

100.000,00

30-7323.118

ΣΑΤΑ 2020

220.500,00

64-7341.032

ΟΠΣΑΑ

26.638,76

30-7333.121

Ιδίοι Πόροι

1.690.000,00

69-7321.002

ΕΣΠΑ

6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ

96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ
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Κέντρο του ∆ήµου Λευκάδας

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

∆.Ε. Απολλωνίων
Αντιπληµµυρική προστασία εντός
520.000,00
σχεδίου πόλης Βασιλικής
Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και
180.000,00
δικτύων ύδρευσης
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
74.000,00
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων,
Ελλοµένου, Καρυάς
Αποκατάσταση –επισκευή
40.000,00
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.
Απολλωνίων
Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ
60.367,01
εγκαταστάσεων του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας
Αποπεράτωση αγροτικών οδών στη
23.000,00
θέση Τράχηλος και Άρµενο
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
700.000,00
∆ήµου Λευκάδας
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων
900.000,00
πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε
Απολλωνίων
∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων
12.500,00
Τ. Κ. Σύβρου
Επισκευές δηµοτικού οδικού δικτύου
και κοινόχρηστων χώρων που
300.000,00
επλήγησαν από την κακοκαιρία
Κατασκευή δρόµου σχεδίου πόλης
145.000,00
Βασιλικής
Κατασκευή τεχνικών
αντιπληµµυρικών έργων στην ∆.Ε.
82.500,00
Απολλώνιων, λόγω θεοµηνίας
Πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών
150.000,00
και καταστροφών απο θεοµηνίες
Αντιµετώπιση κατολισθήσεων στην
140.000,00
κοινότητα Αγ. Πέτρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αποκατάσταση προσβάσεων στις
θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια
Κοινοτήτων Βασιλικής και
Κοντάραινας ∆ήµου Λευκάδας
Επισκευή - συντήρηση δρόµου από
θέση Αλαµανάτο προς οικισµό
Πόρου
Βελτίωση ασφαλείας οδικού
τµήµατος από θέση Πόντη προς
θέση Νηρά ∆.Ε. Απολλωνίων
Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη
θέση Κουτσουπίδια Τ.Κ.
Μαραντοχωρίου
Αναβάθµιση γηπέδου Αγ. Πέτρου

63-7342.003
63-7342.004
30-7326.133

Π∆Ε
Π∆Ε

30-7336.056

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(43.000), ΣΑΤΑ
2020 (31.000)
ΣΑΤΑ 2020

20-7321.001

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

30-7323.117

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

64-7341.021

Π∆Ε

63-7341.019

Π∆Ε

30-7322.001

Ι∆ΙΟΙΠΟΡΟΙ
Π∆Ε

64-7341.030
30-7323.067

6Α7946ΜΤΛΡΞ4Ω
6Α7946ΜΤΛΡΞ4Ω

ΩΝΝΙ465ΧΘ7ΡΣΒ
94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

6Α7946ΜΤΛΡΞ4Ω

εισφορές
Π∆Ε

30-7326.131

Ψ72ΛΗ6ΜΤΛ6ΣΩΤ

30-7323.115

ΣΑΕ 055

64-7341.033

Π∆Ε

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

110.411,67

64-7341.034

Π∆Ε

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

50.000,00

64-7341.035

Π∆Ε

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

199.588,33

64-7341.036

Π∆Ε

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

24.000,00

25-7312.046

221.180,00

69-7326.001

Φιλόδηµος ΙΙ

68Ν346ΜΤΛ64ΕΒ

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

74.000,00

30-7326.133

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(43.000), ΣΑΤΑ
2020 (31.000)

∆.Ε. Ελλοµένου
1.
2.

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
∆.Ε.Λευκάδας και ∆.Ε.Ελλοµένου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων,
Ελλοµένου, Καρυάς
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3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.

4.

Αποκατάσταση δεξαµενών ∆.Ε.
Ελλοµένου
Αποκατάσταση µέρους δηµοτικής
οδού Βλυχού-Χαραδιάτικων λόγω
κατολίσθησης στη θέση Μελιούς
∆ηµιουργία εγκαταστάσεων
πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε
Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
∆.Ε. Ελλοµένου
Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ
Βλυχού
Επισκευές – αντικαταστάσεις
δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Ελλοµένου
Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου
Ολοκλήρωση κατασκευής
πεζοδροµίων ∆Ε Ελλοµένου

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Καλάµου &Καστού
Βελτίωση οδικού δικτύου
∆.Ε.Καλάµου&∆.Ε. Καστού για
λόγους Πυροπροστασίας
Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Καλάµου

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας
∆ήµου Λευκάδας

25.000,00

30-7135.014

ΣΑΤΑ 2020

15.000,00

30-7333.115

Ίδιοι Πόροι

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

40.000,00

30-7312.003

ΣΑΤΑ 2020

10.000,00

30-7321.016

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

80.000,00

25-7312.045

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000,00

30-7323.111

Εισφορές

30.000,00

30-7324.007

Εισφορές

∆.Κ. Καλάµου
40.000,00 30-7326.007

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑ
ΣΙΑ 2020

15.200,00

64-7341.026

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

64-7341.021

Π∆Ε

ΩΝΝΙ465ΧΘ7ΡΣΒ

700.000,00

∆.Κ. Καστού
1.
2.

1.

2.

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Καλάµου &Καστού
Βελτίωση οδικού δικτύου ∆.Ε.
Καλάµου&∆.Ε. Καστού για λόγους
πυροπροστασίας

Αποκατάσταση - επισκευή κοιν.
χώρων ∆.Ε. Σφακιωτων και ∆.Ε.
Καρυας
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Απολλωνίων, Ελλοµένου,
Καρυάς
Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου
Απόλλωνα Καρυάς ∆ήµου Λευκάδας

40.000,00

30-7326.007

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 2020

∆.Ε. Καρυάς
30.000,00 30-7336.057

74.000,00

30-7326.133

284.625,55

15-7311.001

ΣΑΤΑ 2020

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(43.000), ΣΑΤΑ
2020 (31.000)
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
(188.459,99),
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(96.165,56)

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

∆.Ε. Λευκάδας
1.
2.
3.
4.

Ανάπλαση δηµοτικής οδού Ούλωφ
Πάλµε
Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
∆.Ε. Λευκάδας και ∆.Ε. Ελλοµένου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Λευκάδας & Σφακιωτών
Αποκατάσταση - επισκευή κοιν.
χώρων ∆.Ε. Λευκάδας

10.000,00

30-7333.116

Ίδιοι Πόροι

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

10.000,00

64-7341.025

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25
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5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

∆ηµιουργία εγκαταστάσεων
πράσινων σηµείων στις ∆Ε
Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου. ∆Ε
Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευση
Οικισµού Φρυνίου
Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Λευκάδας
Κατασκευή ασφαλτόστρωση
δηµοτικών οδών σχεδίου πόλης
Λευκάδας
Κατασκευή κόµβου σχεδίου πόλης
Λευκάδας (Φιλοσόφων κ
Αναπαύσεως)
Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Επισκόπου - Νικιάνας
Κατασκευή πεζοδροµίων µεταξύ 1ου
∆ηµοτικού & Γυµνασίου
Συντήρηση-επισκευή-αναβάθµιση
πεζοδροµίων ∆ήµου Λευκάδας
Συµπληρωµατική σύµβασηΑποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα-Πευκούλια
(Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

1,00

63-7342.002

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

150.000,0

25-7312.013

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

200.000,00

30-7323.086

εισφορές

120.000,00

30-7323.081

ΣΑΤΑ 2020

100.000,00

30-7323.058

εισφορές

52.000,00

30-7324.005

ΣΑΤΑ 2021

74.000,00

30-7324.006

498.054,02

64-7323.011

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(36.400) & ΣΑΤΑ
2021 (37.600)
Π∆Ε

6ΚΣ346ΜΤΛΠΓΚΟ

∆.Ε. Σφακιωτών
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων ∆.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών
Αποκατάσταση επισκευή κοιν.
χώρων ∆.Ε. Σφακιωτων και ∆.Ε.
Καρυάς
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου
Λευκάδας
Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις
δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Σφακιωτών
Κατεπείγουσα αποκατάσταση
δηµοτικής οδού στην Κοινότητα
Καβάλου ∆ήµου Λευκάδας
Συµπληρωµατική σύµβασηΑποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα-Πευκούλια
(Λαγκάδα) ∆ήµου Λευκάδας

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30.000,00

30-7336.057

ΣΑΤΑ 2020

700.000,00

64-7341.021

Αντώνης Τρίτσης

100.000,00

25-7312.014

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8.800,00

30-7323.123

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

498.054,02

64-7323.011

Π∆Ε

6ΚΣ346ΜΤΛΠΓΚΟ

ΕΣΠΑ

ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π

ΩΝΝΙ465ΧΘ7ΡΣΒ

∆.Ε Μεγανησίου
1.

Κατασκευή µίας (1) Μονάδα
Κοµποστοποίησης Βιοαποβλήτων
δυναµικότητας 700t/έτος περίπου για
την εξυπηρέτηση του ∆ήµου
Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής
ποιότητας compost

1.313.394,31

63-7336.001

Συνεχιζόµενες µελέτες
α/α

Tίτλος

1

Αποκατάσταση ∆ηµοτικού
Κινηµατογράφου Απόλλωνα Λευκάδας
(µελέτη)

Προταθέντα
ΚΑ Εξόδων
2021
∆ήµος Λευκάδας
70.680,00
64-7341.015

Πηγή
Χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης

Π∆Ε

60Σ0465ΧΙ82ΟΗ

∆.Ε. Ελλοµένου
14

1

Ολοκλήρωση µελέτης πράξης
εφαρµογής Π.Μ. Νυδρίου-Μ. Αυλακίου

1

Γεωλογική µελέτη σχεδίου πόλεως
Λυγιάς - Καρυωτών
Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιµης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την
πόλη της Λευκάδας
Μελέτη οριοθέτησης υδατορεµάτων
Νικιάνας
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριµένου
Ρ/Σ οικ. Επισκόπου -Νικιάνας Σωτήρως

2

3
4

α/α

Τίτλος

1

Μελέτη αποκατάστασης δηµοτικών
κτιρίων
Μελέτη βιωσιµότητας - τιµολόγησης
∆ΕΥΑ
Μελέτη διορθωτικών παρεµβάσεων
πράξης εφαρµογής ∆. Λευκάδας
Μελέτη υποδοµών προστασίας
περιβάλλοντος και δηµόσιας υγείας ∆ήµου
Λευκάδας
Υλοποίηση υποστηρικτικών/συµπληρωµατικών µελετών, παροχή τεχνικών
υπηρεσιών και έκδοση αδειών /
εγκρίσεων

2
3
4

5

1

Μελέτες για την δηµιουργία
Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις
∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων

3.757,25

30-7413.062

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

∆.Ε. Λευκάδας
8.196,36
30-7413.069

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

29.882,52

64-7412.001

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ

2.000,00

30-7413.070

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

5.980,00

30-7413.034

Εισφορές

Μελέτες Νέες
∆ήµος Λευκάδας
Προταθέντ Κ.Α. Εξόδων
α 2021

667146Ψ844ΗΚ0

Πηγή
χρηµατοδότησης

Α∆Α
ένταξης
68Γ3465ΧΘ7Ψ25
68Γ3465ΧΘ7Ψ25

74.000,00

64-7412.005

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

13.000,00

63-7425.001

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

65.000,00

30-7413.028

Εισφορές

24.000,00

30-7425.043

Ίδιοι Πόροι

43.400,00

69-7425.001

ΕΣΠΑ

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ

∆.Ε. Απολλωνίων
33.480,00 63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

∆.Ε. Ελλοµένου
1

Μελέτες για την δηµιουργία
Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις
∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων

1

Μελέτες για την δηµιουργία
Εγκαταστάσεων Πράσινων Σηµείων στις
∆.Ε. Λευκάδας, ∆.Ε. Ελλοµένου, ∆.Ε.
Απολλωνίων
Μελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου
Λυγιάς

2

3

Μελέτη ανάπλασης παραλιακού µετώπου
Νικιάνας

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

∆.Ε. Λευκάδας
33.480,00 63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

60.000,00

64-7412.003

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

60.000,00

64-7412.002

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7Ψ25

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Προέδρου και µετά
από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η
Την 4 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2021, όπως
εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 4/2021 και θα διαβιβασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.»
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Ο κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος είπε τα εξής: Ψηφίζουµε τα έργα και την βοήθεια στον συνδηµότη µας και στο σύνολο
παρών.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Ψηφίζουµε υπέρ των έργων, των υπαλλήλων για τα Μ.Α.Π. και για τον συµπολίτη µας.
Παρών στο σύνολο της αναµόρφωσης
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δώδεκα (12) ∆.Σ.
Παρών, µε τις ανωτέρω τοποθετήσεις τους, δήλωσαν οκτώ (8) ∆.Σ. οι κ.κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος
Κων/νος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής
Νικόλαος και Λάζαρης Απόστολος.
Καταµετρήθηκαν δώδεκα (12) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
Εγκρίνει την αρ. 240/2021 (Α∆Α: ΨΕΑΙΩΛΙ-Ι3Ω) ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε., που αφορά στην 4η
αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2021, µε την διευκρίνιση στο σκέλος του Κ.Α.Ε. 00-6733 µε
τίτλο «Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες» µε το υπ΄ αριθ. 957/5-5-2021 διευκρινιστικό
αιτιολογικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισµού
2.
Εγκρίνει την αρ. 4/21 απόφαση ανωτέρω της Ε.Ε., που αφορά στην 4
Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2021.

η

Τροποποίηση Τεχνικού

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 65/2021.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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