Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 12ης/2016
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:

12 /2016

Στη Λευκάδα
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 09 του µηνός
∆εκεµβρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. πρωτ. 25192/06-12-2016
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. ∆ρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Κατηφόρης Χρήστος
7. Φίλιππας Γιώργος
8. Γιαννιώτης Οδυσσέας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Τριλίβας Χρήστος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραµµατέα της Επιτροπής Σταµατέλου Ανθούλα υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ Η∆: «Προσχέδιο προϋπολογισµού και κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου
Λευκάδας έτους 2017».
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύµφωνα µε τις παρ.3-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013:
«3.Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συµβούλιο
κάθε δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του
προϋπολογισµού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος.

Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισµού
εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που
καθορίστηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευµένο από αιτιολογική
έκθεση, αποστέλλεται στην οικονοµική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση µη
κατάρτισης ή εµπρόθεσµης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισµού
εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.

4.Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα και εντός της οριζόµενης ως άνω προθεσµίας, η εκτελεστική
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιµασία κατάρτισης του
προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. Για τη σύνταξη
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του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των
υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το
προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε
καταρτίζεται από αυτήν.

Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώµη τους µόνο κατά
το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για
όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν.

5.Η οικονοµική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεµβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει
η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων εκάστης
κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό
υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε
δηµοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν
µεταβιβαστεί από το δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας, γ) τα
έσοδα και οι δαπάνες είναι νόµιµες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα
που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόµο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του
παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναµορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του
προϋπολογισµού.

Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές
και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

Η οικονοµική επιτροπή, έως την ίδια ηµεροµηνία, µεριµνά για την ενσωµάτωση του σχεδίου
του προϋπολογισµού στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής
Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώµη του επ' αυτού, µε
βάση κριτήρια που καθορίζονται µε απόφασή του, µε σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών. Με τη γνώµη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται
στους δήµους, στις αρµόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών
και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δήµοι που: α) έχουν καταρτίσει µη ρεαλιστικά σχέδια
προϋπολογισµών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών που
παρασχέθηκαν µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν
έχουν ενσωµατώσει το σχέδιο του προϋπολογισµού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
του

Υπουργείου

Εσωτερικών

εντός

της

προβλεπόµενης

προθεσµίας.

Στη

γνώµη

περιλαµβάνονται και τα ποσά που η οικονοµική επιτροπή έκαστου δήµου είναι αναγκαίο να
εγγράψει

σε

επιµέρους

κωδικούς

ή

οµάδες

κωδικών

αριθµών

του

σχεδίου

του

προϋπολογισµού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει
οδηγίες για την ανάλογη διαµόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισµού, το οποίο
υποβάλλεται από την οικονοµική επιτροπή στο δηµοτικό συµβούλιο προς συζήτηση και
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ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώµη
του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρµογές που επήλθαν στο σχέδιο του
προϋπολογισµού.
Εάν το σχέδιο προϋπολογισµού του δήµου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των
ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο δηµοτικό συµβούλιο, το ίδιο το δηµοτικό
συµβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισµό έως την προθεσµία της επόµενης
παραγράφου, µε βάση το τελευταίο διαµορφωµένο σχέδιο, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη
του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.»
Σύµφωνα µε τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο πλαίσιο της
προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του
προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την οικονοµική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης
συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το
χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού.
Η

∆ηµοτική

Επιτροπή

∆ιαβούλευσης

δεν

συνεδρίασε,

διότι

έχουµε

υπερβεί

τις

προκαθορισµένες ηµεροµηνίες που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία για την σύνταξη και
ψήφιση του προϋπολογισµού, κυρίως λόγω της καθυστέρησης ψήφισης των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και επιβάλλεται να προχωρήσουµε άµεσα τις διαδικασίες
προκειµένου να συνταχθεί ο προϋπολογισµός και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου για το
έτος 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2017 και
σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου
τις παρ.1-5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ.
δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10
την υπ’ αριθµ. 23976/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2311/26-07-2016,τ.Β’) περί παροχής οδηγιών
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2017
τις προτάσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου
και µετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας και το τεχνικό
πρόγραµµα για το οικονοµικό έτος 2017, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
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Τα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 διαµορφώνονται
σύµφωνα µε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία ως εξής:

Κ.Α.
0
1
2
3
4
5
Κ.Α.
6
7
8
9

ΕΣΟ∆Α
Τακτικά έσοδα
Έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.)
που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και
επιστροφές χρηµάτων
Χρηµατικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων
ΕΞΟ∆Α
Έξοδα χρήσης
Επενδύσεις
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και
προβλέψεις
Αποθεµατικό
Σύνολο εξόδων

ΠΟΣΑ
11.230.893,00
20.202.022,37
1.378.679,48
6.218.579,81
2.763.000,00
3.793.531,95
45.586.706,61
ΠΟΣΑ
15.121.416,66
22.122.629,75
8.274.111,03
68.549,17
45.586.706,61

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017
α/
α

Τίτλος

Κ.Α.
Εξόδων

Προταθέντα
2017

Α∆Α
ένταξης

Πηγή
χρηµατοδότησης

∆ήµος Λευκάδας
1.

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας

30-7336.012

30.000,00

2.

Αποκαταστάσεις ζηµιών Αγροτικής
οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων

30-7333.058

50.000,00

25-7336.045

114.000,00

3.

Αποκαταστάσεις ζηµιών
οµβροδεξαµενών και δικτύων
άρδευσης

4.

Αποκατάσταση ζηµιών στους
κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα
των Τοπικών Κοινοτήτων

5.

Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων
Ιχθυοτροφείου (Αυλαίµων)»

6.

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου
Λευκάδας

7.

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσηςάρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
ανατολικού άξονα

8.

Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσηςάρδευσης πρωτεύοντος δικτύου
δυτικού άξονα

25-7336.041

123.395,13

9.

Επισκευές σχολείων ∆ήµου Λευκάδας

30-7331.028

300.000,00

30-7336.029

1.400.000,00

70-7336.003

212.000,00

62-7341.002

355.012,00

ΣΑΤΑ 2017
7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ
7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ
7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

45Ο40-842,
60ΓΑ4653Ο7
-Ο22

ΕΣΠΑ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
25-7336.040

46.441,76
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

64ΟΤ465ΦΘ
Ε-∆ΗΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
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10.

Επισκευή-αποκατάσταση παιδικών
χαρών

ΣΑΤΑ 2017,
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

70-7332.001

50.000,00

11. Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας

62-7341.009

3.900.139,23

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

ΕΣΠΑ

Κατασκευή υποδοµών για την
εξυπηρέτηση του νέου Νοσοκοµείου

64-7341.011

1.306.000,00

Ω55Υ7ΛΕ90Ο

ΕΣΠΑ

12.

Μεταφορά-εναπόθεση απορριµµάτων
13. και διαµόρφωση περιβάλλοντος
χώρου ΧΑ∆Α

62-7341.013

666.666,66

60ΓΑ4653Ο7
-Ο22

ΕΣΠΑ

∆.Ε. Απολλωνίων
Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών
1.
Βασιλικής

64-7341.002

5.000.000,00

Β4Β77ΛΕΖ2Ε

30-7333.060

ΕΣΠΑ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

2.

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής
οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων
Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου

3.

Αποκαταστάσεις κοινωφελών
δικτύων τοπικών κοινοτήτων
Αθανίου, ∆ραγάνου, Κοµηλιού λόγω
σεισµού στις 17/11/2015

30-7336.027

601.271,02

7ΥΨ74653Ο
Ξ-ΡΛ1

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ,
ΣΑΤΑ ΠΟΕ

4.

Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού
Κοµηλιού ∆.Ε. Απολλωνίων

30-7333.059

23.000,00

7ΙΛ6465ΦΘΕ
-Ε38

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

5.

Επισκευή δηµοτικού κτιρίου
στέγασης Πυροσβεστικού σταθµού
Τ.Κ Κοντάραινας ∆.Ε Απολλωνίων

30-7331.030

30.000,00

7ΙΛ6465ΦΘΕ
-Ε38

6.

Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών
δικτύων Αθανίου

30-7333.061

100.000,00

7.

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού
αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής
Κοινότητας Εξανθείας µέχρι τη
δεξαµενή Τοπικής Κοινότητας
Αθανίου (HDPE 2 X Φ 125)

8.

Κατασκευή
τοιχίου
αντιστήριξης
δηµοτικής
οδού
∆ραγάνου-Πανοχωρίου

9.

Μεµονωµένες τοπικές παρεµβάσεις
στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης
και των οικισµών Αγίου Νικήτα και
Βασιλικής - Πόντης

590.000,00

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

850.000,00

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

25-7312.038

30-7326.114

25-7336.044

12.300,00

158.000,00

7ΙΛ6465ΦΘΕ
-Ε38

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

∆.Ε. Ελλοµένου
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1.

2.

3.

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής
οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων
Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου
Αποκατάσταση βλαβών και έργα
βελτίωσης συστηµάτων ύδρευσης
των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού,
Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού
Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.
Ελλοµένου– ΕγκατάστασηΕπεξεργασία λυµάτων

30-7333.060

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
590.000,00

25-7312.041

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

584.000,00
7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

63-7341.005

115.000,00

180374/207-2010

20.000,00

180374/207-2010

4.

Αποχέτευση παραλιακών οικισµών
∆ήµου Ελλοµενου-Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης

5.

∆ιάνοιξη και διαµόρφωση δηµοτικών
οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου - Μ.
Αυλακίου

30-7323.082

100.000,00

6.

Επισκευές γηπέδου Νυδριού

30-7336.023

23.500,00

7.

∆ιευθέτηση οµβρίων περιοχής
Γυµνασίου - Περιφερειακού Νυδριού

30-7326.116

63-7341.002

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΣΑΤΑ 2017

7.500,00

∆.Ε. Λευκάδας
30-7333.060

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

1.

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής
οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων
Καλαµιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου,
∆ραγάνου και "Αηδονάκι"
Περιγιαλίου

2.

Αποκαταστάσεις οδών ∆.Κ Κατούνας
∆ήµου Λευκάδας

3.

Αποκατάσταση βλαβών και έργα
βελτίωσης συστηµάτων ύδρευσης
των Τοπικών Κοινοτήτων Νυδριού,
Κατούνας - Λυγιάς, Φτερνού

4.

Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ Αγίου
Νικήτα λόγω σεισµού

30-7333.053

50.000,00

5.

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων
ιστορικού κέντρου πόλης Λευκάδας

30-7333.070

80.000,00

6.

Αποκατάσταση των αντλιοστασίων
στη θέση Μαγκανά Νικιάνας και στη
θέση Καρφάκη Λευκάδας

25-7336.043

80.000,00

7.

Αποκατάσταση-ενίσχυση 4ου
δηµοτικού σχολείου Λευκάδας

30-7331.027

190.000,00

64ΟΤ465ΦΘ
Ε-∆ΗΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

8.

Γήπεδο Τσουκαλάδων ∆ήµου
Λευκάδας- συνθετικός χλοοτάπητας

30-7326.109

300.000,00

70∆Ο465ΦΘ
Θ-ΦΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

9.

∆ιανοίξεις-ασφαλτοστρώσεις οδών
σχεδίου πόλεως Λευκάδας

30-7323.073

85.000,00

590.000,00

30-7333.072

12.020,00

25-7312.041

584.000,00

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

ΣΑΤΑ 2017

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ
7ΥΨ74653Ο
Ξ-ΡΛ1

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΣΑΤΑ 2017

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
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10.

Έργα ανάπλασης πλατείας ΑΓΙΟΥ
ΜΗΝΑ

11.

Κατασκευή αντλιοστασίου στην
Ανατολική Παραλία καθώς και
καταθλιπτικού αγωγού από το
αντλιοστάσιο έως την Μονάδα
Επεξεργασίας Λυµάτων

25-7312.042

12.

Κατασκευή κόµβων πόλης Λευκάδας

30-7223.083

13.

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού
αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από
θέση Πόντε έως το ∆ιοικητήριο
(HDPE 560)

14.

Κατασκευή νησίδας παραλίας πόλης
Λευκάδας (µεταξύ παιδικής χαράς και
ΙΟΝΙΟΝ STAR)

30-7323.080

24.800,00

15.

Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρος

30-7323.058

150.800,00

16.

Μεµονωµένες τοπικές παρεµβάσεις
στα δίκτυα αποχέτευσης της πόλης
και των οικισµών Αγίου Νικήτα και
Βασιλικής - Πόντης

25-7336.044

158.000,00

17.

Ολοκλήρωση τουαλετών σχολείου
Νικιάνας

30-7321.010

7.000,00

18.

Παρεµβάσεις στο Κοιµητήριο ∆ήµου
Λευκάδας

45-7336.006

13.400,00

30-7326.004

ΣΑΤΑ 2017

130.000,00

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

25-7312.039

400.000,00

7Α9Γ7ΛΕ∆ΩΘ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

124.018,00

562.000,00

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ 2017

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

ΣΑΤΑ 2017
ΣΑΤΑ 2017

∆.Ε. Καρυάς

1.

Κατασκευή χώρων υγιεινής
δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Πηγαδισάνων
(πρώην δηµοτικό σχολείο)

ΣΑΤΑ 2017
30-7321.011

10.000,00

∆.Ε. Σφακιωτών
1.

∆ιευθέτηση οµβρίων περιοχής
Λαζαράτων-Σπανοχωρίου

2.

Eπισκευή δρόµου από ΛαζαράταΠινακοχώρι (θέση Γκιόκα)

3.

Κατασκευή νέου καταθληπτικού
αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγ.
Άννα Τ.Κ. ∆ρυµώνα

4.

Κατασκευή νέου καταθλιπτικού
αγωγού από θέση Κοντριάδα Τοπικής
Κοινότητας Εξανθείας µέχρι τη
δεξαµενή Τοπικής Κοινότητας
Αθανίου (HDPE 2 X Φ 125)

25-7312.038

5.

Τσιµεντοστρώσεις ∆Ε Σφακιωτών

30-7323.084

30-7326.113

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

20.000,00
25.000,00

ΣΑΤΑ 2017

30-7333.067
257.000,00
25-7312.037

Ω3∆Υ4583Ο
Ξ-ΑΓΟ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

850.000,00

12.500,00

7ΩΑ57ΛΕ5ΑΒ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
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∆.Κ. Καλάµου
1

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου
Καστού ∆ήµου Λευκάδας

2

Επισκευή Τσιµεντόστρωση
∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε. ΚαλάµουΚαστού

3

Επισκευές
αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Καλάµου
- Καστού

62-7341.003

53.858,80

Β4ΒΒ0-ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ4653Ο7
-ΙΑ∆

ΕΣΠΑ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
30-7333.004

30-7336.034

10.000,00
ΣΑΤΑ 2017
30.000,00

∆.Κ. Καστού
1

Ανακατασκευή αργολιθοδοµής και
αποκατάσταση παραλιακού δρόµου
λιµανιού ∆.Ε Καστού

30-7333.057

6.000,00

ΤΙΛ6465ΦΘΕ
-Ε38

2

Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου
Καστού ∆ήµου Λευκάδας

62-7341.003

53.858,80

Β4ΒΒ0-ΒΨΦ,
ΤΕ1Τ4653Ο7
-ΙΑ∆

3

Επισκευή Τσιµεντόστρωση
∆ηµοτικών ∆ρόµων ∆.Ε. ΚαλάµουΚαστού

4

Επισκευές
αποκαταστάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Καλάµου
- Καστού

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ
ΕΣΠΑ

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
30-7333.004

30-7336.034

10.000,00
ΣΑΤΑ 2017
30.000,00

∆ήµος Μεγανησίου

1

2

Έργα αποκατάστασης τελικής
κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό
περιβάλλον του ΧΥΤΑ ∆. Μεγανησίου
στη θέση ΣΧΙΖΑ
Προβολή της ιστορικής διαδροµής
του Μεγανησίου Λευκάδας

ΕΣΠΑ
62-7341.005

151.623,89
ΒΙΨΗ7ΛΕΑΒΦ

64-7341.006

42.762,60

ΒΛΩΒ7ΛΕ5ΡΜ

ΕΣΠΑ

Β. Εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το τεχνικό
πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2017, όπως αναφέρονται παραπάνω
καθώς και στους συνηµµένους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.

8

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 12/2016.
Στη συνέχεια και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη
λήξη της συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
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