ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 146
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 13657/28-6-2015 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
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 3ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, και τροποποίηση
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα πρότεινε στο ∆.Σ. να εγκρίνει
την 3 αναµόρφωση του πρ/σµού του ∆ήµου Λευκάδας όπως εγκρίθηκε µε την αρ. 145/2015
απόφαση της Ο.Ε. και έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως
ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη
προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της
κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού».
η

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που
αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των
αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση
αυτή, ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη,
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο
Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της
απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του
προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται
στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).
Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο
νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει
ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο
νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για
τον προϋπολογισµό.
Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι 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. (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013). Υπενθυµίζεται ότι 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 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. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
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Συνεπώς, σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουµένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή
διαβούλευσης, µε το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού,
ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού.
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :
• 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 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ.
363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 19/2015
απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 74/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την
αριθµ. πρωτ. 43634/4826/04-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 123/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την
αριθµ. πρωτ. 71967/7549/2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
• την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά
τη σύνταξη του προϋπολογισµού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.
εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μεταφορά από το αποθεµατικό - Κ.Α.Ε. 9111 - για την ενίσχυση και δηµιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
-

-

-

-

-

-

Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
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 η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6453 µε τίτλο «Λοιπές συνδροµές», µε ποσό 1.500,00 ευρώ, επειδή
δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε ποσό
2.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συµπολιτών µας και δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6266.002 µε τίτλο «Συντήρηση-επισκευή µηχανογραφικού
εξοπλισµού», µε ποσό 2.800,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων», µε ποσό 1.000,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίου στον αποκατεστηµένο
ΧΑ∆Α στη θέση Βαγενή Νεοχωρίου», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7326.007 µε τίτλο «Έκτακτες εργασίες επιχωµάτωσης για
πυρόσβεση και πυροπροστασία ΧΑ∆Α Λευκάδας», µε ποσό 23.062,50 ευρώ, επειδή δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
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Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 µε τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού», µε ποσό
5.000,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν
είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.010 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για τη
δηµοπράτηση της µονάδας επεξεργασίας, ανακύκλωσης & κοµποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ)
αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 14.760,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.032 µε τίτλο «Υδροδότηση στην παραλία Κάθισµα», µε
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.036 µε τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων και
λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. Νυδριού ∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 10.250,00 ευρώ, επειδή υπάρχει
άµεση ανάγκη, ενόψει λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε
ποσό 2.500,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε ποσό
12.500,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
συντήρησης των µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε 30-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Λευκάδας» µε
ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.021 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε.
Ελλοµένου-Απολλωνίων», µε ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός», µε ποσό 4.000,00 ευρώ,
επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.065 µε τίτλο «Εργασίες οδοστρωσίας δρόµου ΒασιλικήςΠόντης», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση και δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.066 µε τίτλο «Εργασίες ασφαλτοστρώσεων ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.107 µε τίτλο «Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πόλης
Λευκάδας», µε ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.036 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης δρόµων
Καλάµου», µε ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.037 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης κεντρικού
πεζοδρόµου Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι
παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.015 µε τίτλο «Βελτίωση νότιας εισόδου λιµένος
Περιγιαλίου», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.044 µε τίτλο «Μελέτες τοπογραφήσεων-κτηµατολογικών
εργασιών σχεδίου πόλης Λυγιάς-Καρυωτών», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.019 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής κυκλοφοριακών
πινακίδων και τοποθέτηση νέων», µε ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες
οι παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
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-

-

-

-

-

Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των οχηµάτων
του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6264.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων»,
µε ποσό 15.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των
µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-6412.004 µε τίτλο «Μεταφορά κοντέινερ», µε ποσό 1.300,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6671.002 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε ποσό
25.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες προµήθειας ανταλλακτικών των
οχηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε ποσό
25.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες προµήθειας ανταλλακτικών των
µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών», µε ποσό 5.000,00
ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

Β. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 40/7323.001 «∆ιανοίξεις-κατασκευή δρόµων σχεδίου πόλης» µε το
ποσό των 171.332,95 ευρώ και µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) µεταφέρεται στους
παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.063 µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στις επεκτάσεις
σχεδίου πόλης (Περιβόλια)», µε ποσό 61.732,95 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι
παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.064 µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων
σχεδίου πόλης Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι
παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.067 µε τίτλο «Κατασκευή δρόµου Σχεδίου πόλης
Βασιλικής Πόντης εντός παλαιού οικισµού», µε ποσό 60.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται
αναγκαία η παρέµβαση και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.043 µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής Ρ/Σ οικισµών
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρως των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων Κατούνας & Αλεξάνδρου του
∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 25.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η µελέτη και δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

-

-

Γ. Τροποποίηση ονοµασίας Κ.Α. Εξόδων
- Τροποποιούµε τον τίτλο του Κ.Α.Ε. 30-7323.017 από «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Ε.
Λευκάδας» σε «Εργασίες ασφαλτοστρώσεων ∆.Ε. Λευκάδας».
∆. Κατάργηση Κ.Α. Εξόδων
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) µε το ποσό των 278.000,00 ευρώ.
- Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 25-7341.001 «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην
∆ήµου
Ελλοµένου» µε ποσό 278.000,00 ευρώ
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Οι ανωτέρω µεταβολές γίνονται κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. 383/08-04-2015 Απόφασης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Α∆Α:78Φ47ΛΕ-∆ΚΨ) περί ανάκλησης της πράξης ένταξης του
ανωτέρω έργου στο ΕΣΠΑ.
Ε. 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. 20-6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων)» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό
των 1.500,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά µεταφέρονται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους κατωτέρω Κ.Α.
Εξόδων προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού:
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µε το ποσό
των 1.500,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού.
ΣΤ. 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. 30-7321.003 «∆ιαµόρφωση-αποπεράτωση Πνευµατικού Κέντρου
Καλάµου» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.010 «Εξωραϊσµός-πλακοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού
Φτερνού» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.007 «Αισθητικές παρεµβάσεις στο δρόµο περιπάτου από
ξύλινη γέφυρα µέχρι Πνευµατικό Κέντρο Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.016 «∆ιευθέτηση χώρου πρόσβασης πηγών Τ.Κ. Σύβρου» µε
το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.002 «Αποκαταστάσεις τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός
οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.002 «Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την βιώσιµη ενέργεια
(εξοικονόµηση ενέργειας» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.005 «Μελέτη για αξιοποίηση και ανάδειξη των Αλυκών
Αλεξάνδρου» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.007 «Μελέτη αξιοποίησης παραλίας Βλυχού και ξέρας» µε το
ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 «Εργασίες ανάδειξης µονοπατιών σε όλο τον ∆ήµο» µε το
ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό των 96.000,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειµένου να
αντιµετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού
και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ∆ήµου :
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.022 µε τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών», µε
ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.030 µε τίτλο «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ.
Κατωχωρίου», µε ποσό 25.000,00 ευρώ.
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-

-

∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.031 µε τίτλο «Αναβάθµιση υδρευτικής γεώτρησης
Καλάµου-Καστού», µε ποσό 12.300,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.002 µε τίτλο «Υδρογεωλογική µελέτη για ανόρυξη
ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου», µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.062 µε τίτλο «Τοιχίο αντιστήριξης δρόµου ΚαλάµουΕπισκοπής», µε ποσό 12.300,00 ευρώ.
Τροποποιείται ο τίτλος του Κ.Α.Ε. 30-7326.010 από «Πλακόστρωση πλατείας
Πινακοχωρίου» σε «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών» και
ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.106 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ.
Σύβρου», µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.002 «Συντήρηση κτιρίου ∆ιοικητηρίου» µε το ποσό των
4.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.026 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης Χαραµογλείου
Βιβλιοθήκης», µε ποσό 4.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.032 µε τίτλο «Βελτίωση δρόµου Τ.Κ. Κοντάραινας», µε
ποσό 2.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.033 µε τίτλο «Αποκατάσταση δηµοτικών και αγροτικών
οδών και χειµάρρων ∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 6.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.034 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµων Φτέρη και Πυργί
∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 5.590,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.035 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµου υδροµάστευσης
Αηδονάκι», µε ποσό 1.850,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.014 µε τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Καλάµου», µε ποσό 2.460,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.018 µε τίτλο «Κατασκευή κιγκλιδωµάτων», µε ποσό
3.500,00 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 228.636,03 ευρώ.»
Στη ανωτέρω εισήγηση, ο Αντιδήµαρχος, πρότεινε την διόρθωση δύο Κ.Α. και
συγκεκριµένα:
Α) Ο Κ.Α.Ε. 20-7112 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίου στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α στη θέση Βαγενή
Νεοχωρίου», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, συµπληρώνεται και γίνεται Κ.Α. 20-7112.001 µε τίτλο
«Αγορά αγροτεµαχίου στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α στη θέση Βαγενή Νεοχωρίου», µε ποσό
4.000,00 ευρώ.
Β) Στον Κ.Α.Ε. 30-7333.037 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης κεντρικού πεζοδρόµου
Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου µε την λέξη
«Επείγουσες» και γίνεται «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κεντρικού πεζοδρόµου
Λευκάδας».
Στη συνέχεια ενηµέρωσε το ∆ηµ. Συµβούλιο για την αρ. 4/2015 απόφαση της εκτελεστικής
επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και ΣΑΤΑ του
∆ήµου Λευκάδας 2015, ως κατωτέρω:
Η
2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015

Α. - ∆ΙΑΓΡΑΦΗ από το Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2015
1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ πρ/σµού 428.000,00 €, µε πίστωση
για το 2015 278.000,00 € και πηγή χρ/σης ΕΣΠΑ, λόγω ανάκλησης της πράξης ένταξής του
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Α.Π. 383/8-4-2015, Α∆Α:78Φ47ΛΕ-∆ΚΨ)
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2. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ- ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ πρ/σµού 8.000
€ Η πίστωση µεταφέρεται στο υπό ένταξη νέο έργο «Τοιχίο Αντιστήριξης δρόµου ΚαλάµουΕπισκοπής» (Γ3) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
3. ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΡΝΟΥ, πρ/σµού
5.000 € και η πίστωση µεταφέρεται για ενίσχυση των υπό ένταξη έργων «Ανόρυξη
Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου» (Γ1) και «Υδρογεωλογική Μελέτη για ανόρυξη
ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου» (Γ2) λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΑΠΟ ΞΥΛΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΧΡΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ πρ/σµου 15.000,00 € διότι το έργο θα εκτελεστεί
από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο
5. ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΗΓΩΝ Τ.Κ. ΣΥΒΡΟΥ πρ/σµού 5.000,00 διότι
καλύπτεται από το ήδη ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα έργο
«Αναπλάσεις
κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Απολλωνίων»
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) πρ/σµού 15.000,00 διότι δεν είναι επαρκής ο χρόνος υλοποίησής του.
7. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ πρ/σµού
20.000,00 διότι πρέπει να προηγηθεί η παραχώρηση χρήσης του χώρου από το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
8. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΛΥΧΟΥ ΚΑΙ ΞΕΡΑΣ πρ/σµού 20.000,00 και η
πίστωση µεταφέρεται για ενίσχυση στα υπό ένταξη
έργα «Ανόρυξη Ερευνητικής
Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου» (Γ1) και «Υδρογεωλογική Μελέτη για ανόρυξη ερευνητικής
γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου» (Γ2) λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
9. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ πρ/σµού 20.000,00 € από ΣΑΤΑ λόγω
αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης , ήτοι από έργο σε εργασίες, µε νέο τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
10. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ προϋπολογισµού
7.000,00 Ευρώ από ΣΑΤΑ λόγω αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης , ήτοι από έργο σε
εργασίες, µε νέο τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»

Β.- ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ κατά 3.000,00 €
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ κατά 5.000,00
Οι ανωτέρω µειώσεις κρίνονται απολύτως απαραίτητες προς ενίσχυση νέων υπό
ένταξη έργων.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γ.- ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, πίστωση 25.000,00€ από
ΣΑΤΑ
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, πίστωση 3.000,00 € από ΣΑΤΑ
ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, πίστωση 12.300,00 € από
ΣΑΤΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ, πίστωση 12.300,00 € από
ΣΑΤΑ
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «ΚΑΘΙΣΜΑ», πίστωση 10.000,00 € από ίδιους πόρους
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣΚΑΡΥΩΤΩΝ, πίστωση 4.000,00 € από ίδιους πόρους.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ, πίστωση 12.000,00 € από ίδιους
πόρους
ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ πίστωση 12.300,00 € από
ίδιους πόρους
∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ πίστωση 200.356,62 €, το οποίο εκ
παραδροµής δεν είχε µπει στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2015.Συγκεκριµένα, είχε εγγραφεί πίστωση
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ποσού 445.898,00 Ευρώ στον αρχικό προϋπολογισµό και στην πρώτη αναµόρφωση µειώθηκε
κατά 74.208,43 Ευρώ. Από το υπόλοιπο της πίστωσης κατανέµεται το ποσό των 146.732,95
Ευρώ στα παρακάτω υπ΄αριθµ. 10,11 και 12 έργα-µελέτη και το υπόλοιπο 24.600,00 ευρώ
εγγράφεται στον προϋπολογισµό µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων σχεδίου
πόλης Λευκάδας» και όχι στο τεχνικό Πρόγραµµα διότι αφορά εργασίες.
10. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ στις ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ), πίστωση
61.732,95 € από ΕΙΣΦΟΡΕΣ
11. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ρ.Σ. ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ- ΝΙΚΙΑΝΑΣ- ΣΩΤΗΡΟΣ των Τ.Κ.
ΚΑΤΟΥΝΑΣ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ του ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, πίστωση 25.000,00 € από
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΧ. Π. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗ, ΕΝΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ πίστωση
60.000,00 € από ΕΙΣΦΟΡΕΣ

∆.- ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
∆ιορθώνουµε τον τίτλο από «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ» µε
πίστωση 15.000,00 € στο σωστό «Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ
του ∆ήµου Λευκάδας» µε πίστωση 24.600,00 €, η οποία έλαβε χώρα στην πρώτη αναµόρφωση
του προϋπολογισµού και εκ παραδροµής δεν διορθώθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία,
µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και µία (1) λευκή, της κας Σταµατέλου ∆ήµητρας,
αποφασίζει:
1) Την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε τα παρακάτω:
Α. Μεταφορά από το αποθεµατικό - Κ.Α.Ε. 9111 - για την ενίσχυση και δηµιουργία των
ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων:
-

-

-

-

-

-

-

-

Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6421 µε τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων
αιρετών», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
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 η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6453 µε τίτλο «Λοιπές συνδροµές», µε ποσό 1.500,00 ευρώ, επειδή
δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 00-6495.015 µε τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου», µε ποσό
2.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συµπολιτών µας και δεν ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6266.002 µε τίτλο «Συντήρηση-επισκευή µηχανογραφικού
εξοπλισµού», µε ποσό 2.800,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 10-6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση προκηρύξεων», µε ποσό 1.000,00 ευρώ,
επειδή δεν είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7112.001 µε τίτλο «Αγορά αγροτεµαχίου στον αποκατεστηµένο
ΧΑ∆Α στη θέση Βαγενή Νεοχωρίου», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7326.007 µε τίτλο «Έκτακτες εργασίες επιχωµάτωσης για
πυρόσβεση και πυροπροστασία ΧΑ∆Α Λευκάδας», µε ποσό 23.062,50 ευρώ, επειδή δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 20-7425.001 µε τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού», µε ποσό
5.000,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν
είχε προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.010 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου για τη
δηµοπράτηση της µονάδας επεξεργασίας, ανακύκλωσης & κοµποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ)
αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 14.760,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7312.032 µε τίτλο «Υδροδότηση στην παραλία Κάθισµα», µε
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-7336.036 µε τίτλο «Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων και
λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ. Νυδριού ∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 10.250,00 ευρώ, επειδή υπάρχει
άµεση ανάγκη, ενόψει λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6263.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε
ποσό 2.500,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε ποσό
12.500,00 ευρώ, για ενίσχυση του κωδικού, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
συντήρησης των µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε 30-6699.002 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε. Λευκάδας» µε
ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.021 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών ∆.Ε.
Ελλοµένου-Απολλωνίων», µε ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες
και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 30-7135.001 µε τίτλο «Λοιπός εξοπλισµός», µε ποσό 4.000,00 ευρώ,
επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.065 µε τίτλο «Εργασίες οδοστρωσίας δρόµου ΒασιλικήςΠόντης», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση και δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.066 µε τίτλο «Εργασίες ασφαλτοστρώσεων ∆.Ε.
Απολλωνίων», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7326.107 µε τίτλο «Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πόλης
Λευκάδας», µε ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.036 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης δρόµων
Καλάµου», µε ποσό 3.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.037 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης
κεντρικού πεζοδρόµου Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες
οι παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.015 µε τίτλο «Βελτίωση νότιας εισόδου λιµένος
Περιγιαλίου», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι παρεµβάσεις και
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.044 µε τίτλο «Μελέτες τοπογραφήσεων-κτηµατολογικών
εργασιών σχεδίου πόλης Λυγιάς-Καρυωτών», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.019 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής κυκλοφοριακών
πινακίδων και τοποθέτηση νέων», µε ποσό 12.300,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες
οι παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6263.002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», µε
ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των οχηµάτων
του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6264.001 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων»,
µε ποσό 15.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των
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-

-

-

µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-6412.004 µε τίτλο «Μεταφορά κοντέινερ», µε ποσό 1.300,00
ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6671.002 µε τίτλο «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», µε ποσό
25.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες προµήθειας ανταλλακτικών των
οχηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων», µε ποσό
25.000,00 ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες προµήθειας ανταλλακτικών των
µηχανηµάτων του ∆ήµου και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής πίστωση κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισµού.
Ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6699.004 µε τίτλο «Προµήθεια διαφόρων υλικών», µε ποσό 5.000,00
ευρώ, επειδή υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η ακριβής
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

Β. Αυξοµείωση Κ.Α. Εξόδων:
-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 40/7323.001 «∆ιανοίξεις-κατασκευή δρόµων σχεδίου πόλης» µε το
ποσό των 171.332,95 ευρώ και µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) µεταφέρεται στους
παρακάτω Κ.Α.Ε.:

-

∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.063 µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στις επεκτάσεις
σχεδίου πόλης (Περιβόλια)», µε ποσό 61.732,95 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι
παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.064 µε τίτλο «Εργασίες διάνοιξης οδών επεκτάσεων
σχεδίου πόλης Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, επειδή καθίστανται αναγκαίες οι
παρεµβάσεις και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.067 µε τίτλο «Κατασκευή δρόµου Σχεδίου πόλης
Βασιλικής Πόντης εντός παλαιού οικισµού», µε ποσό 60.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται
αναγκαία η παρέµβαση και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισµού.
∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.043 µε τίτλο «Μελέτη εφαρµογής Ρ/Σ οικισµών
Επισκόπου-Νικιάνας-Σωτήρως των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων Κατούνας & Αλεξάνδρου του
∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 25.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η µελέτη και δεν
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.

-

-

-

Γ. Τροποποίηση ονοµασίας Κ.Α. Εξόδων
- Τροποποιούµε τον τίτλο του Κ.Α.Ε. 30-7323.017 από «Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Ε.
Λευκάδας» σε «Εργασίες ασφαλτοστρώσεων ∆.Ε. Λευκάδας».
∆. Κατάργηση Κ.Α. Εξόδων
- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) µε το ποσό των 278.000,00 ευρώ.
- Καταργείται ο Κ.Α.Ε. 25-7341.001 «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης πρώην
∆ήµου
Ελλοµένου» µε ποσό 278.000,00 ευρώ
Οι ανωτέρω µεταβολές γίνονται κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. 383/08-04-2015 Απόφασης
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Α∆Α:78Φ47ΛΕ-∆ΚΨ) περί ανάκλησης της πράξης ένταξης του
ανωτέρω έργου στο ΕΣΠΑ.
Ε. 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:
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-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων)» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» µε το ποσό
των 1.500,00 ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά µεταφέρονται µέσω του αποθεµατικού (Κ.Α.Ε. 9111) στους κατωτέρω Κ.Α.
Εξόδων προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέες ανάγκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού:
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6263 «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» µε το ποσό
των 1.500,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 20-6671 «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» µε το ποσό των
5.000,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού.
ΣΤ. 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. 30-7321.003 «∆ιαµόρφωση-αποπεράτωση Πνευµατικού Κέντρου
Καλάµου» µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.010 «Εξωραϊσµός-πλακοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού
Φτερνού» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.007 «Αισθητικές παρεµβάσεις στο δρόµο περιπάτου από
ξύλινη γέφυρα µέχρι Πνευµατικό Κέντρο Λευκάδας» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.016 «∆ιευθέτηση χώρου πρόσβασης πηγών Τ.Κ. Σύβρου» µε
το ποσό των 5.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.002 «Αποκαταστάσεις τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός
οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε. Ελλοµένου» µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.002 «Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την βιώσιµη ενέργεια
(εξοικονόµηση ενέργειας» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.005 «Μελέτη για αξιοποίηση και ανάδειξη των Αλυκών
Αλεξάνδρου» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.007 «Μελέτη αξιοποίησης παραλίας Βλυχού και ξέρας» µε το
ποσό των 20.000,00 ευρώ.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7425.005 «Εργασίες ανάδειξης µονοπατιών σε όλο τον ∆ήµο» µε το
ποσό των 5.000,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό των 96.000,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειµένου να
αντιµετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού
και κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ∆ήµου :
-

Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.022 µε τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών», µε
ποσό 5.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.030 µε τίτλο «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ.
Κατωχωρίου», µε ποσό 25.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.031 µε τίτλο «Αναβάθµιση υδρευτικής γεώτρησης
Καλάµου-Καστού», µε ποσό 12.300,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.002 µε τίτλο «Υδρογεωλογική µελέτη για ανόρυξη
ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου», µε ποσό 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7323.062 µε τίτλο «Τοιχίο αντιστήριξης δρόµου ΚαλάµουΕπισκοπής», µε ποσό 12.300,00 ευρώ.

12

-

-

Τροποποιείται ο τίτλος του Κ.Α.Ε. 30-7326.010 από «Πλακόστρωση πλατείας
Πινακοχωρίου» σε «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών» και
ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7326.106 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ.
Σύβρου», µε ποσό 5.000,00 ευρώ.
Ενισχύεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.002 «Συντήρηση κτιρίου ∆ιοικητηρίου» µε το ποσό των
4.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7331.026 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης Χαραµογλείου
Βιβλιοθήκης», µε ποσό 4.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.032 µε τίτλο «Βελτίωση δρόµου Τ.Κ. Κοντάραινας», µε
ποσό 2.500,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.033 µε τίτλο «Αποκατάσταση δηµοτικών και αγροτικών
οδών και χειµάρρων ∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 6.000,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.034 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµων Φτέρη και Πυργί
∆.Ε. Ελλοµένου», µε ποσό 5.590,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.035 µε τίτλο «Αποκατάσταση δρόµου υδροµάστευσης
Αηδονάκι», µε ποσό 1.850,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.014 µε τίτλο «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
Καλάµου», µε ποσό 2.460,00 ευρώ.
∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7425.018 µε τίτλο «Κατασκευή κιγκλιδωµάτων», µε ποσό
3.500,00 ευρώ.

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 228.636,03 ευρώ.

2) Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος και ΣΑΤΑ του ∆ήµου Λευκάδας 2015,
σύµφωνα µε τους κατωτέρω πίνακες:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2015 – ΚΩ∆ΙΚΟΙ
Ισχύον
Μελέτη αναβάθµισης συστήµατος οδοφωτισµού
δήµου Λευκάδας

1

20/7413.001

2

20/7413.002

3

20/7413.010

4

25/7336.034

5

25/7336.035

Βελτίωση
πάγιων
εγκαταστάσεων
Βασιλικής ∆Ε Απολλωνίων

30/6699.005

Προµήθεια υλικών περίφραξης
χώρων ∆ήµου Λευκάδας

7

30/6699.006

8

Μεταβολή

Νέο

25.000,00

25.000,00

24.600,00

24.600,00

1.968,00

1.968,00

19.680,00

19.680,00

20.910,00

20.910,00

12.000,00

12.000,00

Προµήθεια ψυχρής ασφάλτου

10.000,00

10.000,00

30/6699.007

Προµήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου

20.000,00

20.000,00

9

30/6699.008

Προµήθεια υλικών για την αποπεράτωση χώρου
παλαιού λιοτριβιού στους Τσουκαλάδες

1.000,00

1.000,00

10

30/7321.002

Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο
Κατσίκι Αθανίου

10.000,00

10.000,00

11

30/7321.003

∆ιαµόρφωση Κέντρου Καλάµου

8.000,00

6

Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ
της ΜΟΠΑΚ του ∆ήµου Λευκάδας
Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαµόρφωσης χώρου
προσωρινής αποθήκευσης δεµατοποιηµένων
απορριµµάτων στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α
Λευκάδας
Βελτίωση πάγιων εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ Αγίου
Νικήτα ∆Ε Λευκάδας

αποπεράτωση

13

ΒΙΟΚΑ

κοινόχρηστων

Πνευµατικού

-8.000,00

0

12

30/7321.004

Κατασκευή τουαλετών
Σχολείο Νικιάνας

13

30/7323.009

14

στο

πρώην

∆ηµοτικό

5.000,00

5.000,00

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

26.000,00

26.000,00

30/7323.010

Εξωραϊσµός – πλακοστρώσεις δρόµων εντός
οικισµού Φτερνού

5.000,00

15

30/7323.011

Πλακοστρώσεις δρόµων Πηγαδισάνων

5.000,00

5.000,00

16

30/7323.012

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Λευκάδας

18.000,00

18.000,00

17

30/7323.013

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Απολλωνίων

15.000,00

15.000,00

18

30/7323.014

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Ελλοµένου

15.000,00

15.000,00

19

30/7323.015

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

15.000,00

15.000,00

20

30/7323.016

Αγροτική οδοποιία ∆.Ε Καλάµου - Καστού

10.000,00

10.000,00

21

30/7323.017

Εργασίες
Λευκάδας

20.000,00

20.000,00

22

30/7326.105

Ολοκλήρωση τοιχίου παρκινγκ Καρυάς

5.500,00

5.500,00

30/7326.007

Αισθητικές παρεµβάσεις στο δρόµο περιπάτου
από ξύλινη γέφυρα µέχρι Πνευµατικό Κέντρο
Λευκάδας

15.000,00

24

30/7326.008

Κατασκευή δικτύου οµβρίων του parking Καρυάς

9.000,00

9.000,00

25

30/7326.009

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού

8.000,00

8.000,00

26

30/7326.010

Εργασίες
διαµόρφωσης
Πινακοχωρίου Σφακιωτών

27

30/7326.011

∆ιαµόρφωση πλατείας (προέκταση Κέννεντυ και
Τζορντάνο Μπρούνο) στα Βαρδάνια

10.000,00

10.000,00

28

30/7326.012

∆ιευθέτηση οµβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας

3.000,00

3.000,00

29

30/7326.013

Έργα διαµόρφωσης πλατείας Κατούνας

3.000,00

3.000,00

30

30/7326.014

∆ιαµόρφωση ρέµατος δίπλα στο Γυµνάσιο Καρυάς

9.000,00

9.000,00

31

30/7326.015

3.000,00

3.000,00

32

30/7326.016

33

30/7326.017

34

30/7331.002

35

30/7333.001

23

36

30/7333.002

ασφαλτοστρωσης

δρόµων

πλατείας

∆.Ε

Τ.Κ.

∆ηµιουργία
πάρκου
στην
είσοδο
των
Τσουκαλάδων, στο χώρο της παλαιάς δεξαµενής
∆ιευθέτηση χώρου πρόσβασης πηγών Τ.Κ
Σύβρου
Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών
Νυδρίου
Συντήρηση κτιρίου ∆ιοικητηρίου

7.000,00

5.000,00

15.000,00

3.000,00

-5.000,00

5.000,00
1.000,00

Επισκευές – τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων
∆.Ε Λευκάδας
Αποκαταστάσεις – τσιµεντοστρώσεις δρόµων
εντός οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων
∆.Ε.
Ελλοµένου

-5.000,00

0

10.000,00

0
5.000,00

+
4,000,00

10.000,00

19.000,00

0

5.000,00
10.000,00

-3.000,00

16.000,00

37

30/7333.003

Επισκευές – τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων
∆.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

9.000,00

9.000,00

38

30/7333.004

Επισκευές – τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων
∆.Ε Καλάµου - Καστού

5.000,00

5.000,00

39

30/7333.005

4.000,00

4.000,00

40

30/7333.006

Αποκαταστάσεις
δρόµων
παραλίες Καλαµιτσίου

5.000,00

5.000,00

41

30/7333.008

Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου

3.000,00

3.000,00

42

30/7333.030

Αποκατάσταση δρόµων Αγίου Πέτρου – Ρουπακιά
και Νικολή - Αγίου Βασιλείου

4.000,00

4.000,00

43

30/7333.031

Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου
λιµανιού Καστού

24.600,00

24.600,00

Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόµου προς
νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση οµβρίων.
πρόσβασης

14

στις

44

30/7336.002

Βελτίωση γηπέδου µπάσκετ Νικιάνας

2.000,00

2.000,00

45

30/7336.003

Επισκευή λιθοδοµής Αγίου ∆ονάτου

12.300,00

12.300,00

30/7336.004

Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου
Κωνσταντίνου Καλάµου για προσάραξη ferry boat

10.000,00

10.000,00

46
47

30/7336.005

Βελτίωση – συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε
Σφακιωτών

10.500,00

10.500,00

48

30/7336.006

Αποκατάσταση χώρου στάθµευσης Τ.Κ Αγίου
Πέτρου

5.000,00

5.000,00

49

30/7336.007

Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας
στην περιοχή Σφακιωτών

12.000,00

12.000,00

50

30/7336.008

Έργα
αποκατάστασης
Χαραδιάτικων

5.000,00

5.000,00

51

30/7336.012

Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας

50.000,00

50.000,00

52

30/7336.013

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων – Οικοδοµικές
εργασίες Ελλοµένου

24.600,00

24.600,00

53

30/7413.002

Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την βιώσιµη
ενέργεια (εξοικονόµηση ενέργειας)

15.000,00

54

30/7413.003

Μελέτη – τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια
διαφήµιση

5.000,00

5.000,00

1.000,00

στο

νταµάρι

των

15.000,00

0

Μελέτες για τον προγραµµατισµό δράσεων και
έργων για την υπαγωγή στο Π.Α.Α
55

30/7413.004

(υποµέτρο 7.1)

1.000,00

56

30/7413.005

Μελέτη για αξιοποίηση και ανάδειξη των Αλυκών
Αλεξάνδρου

20.000,00

57

30/7413.006

Μελέτη
κατασκευής
και
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης κυµατοθραύστη στον Άγιο Νικήτα

5.000,00

58

30/7413.007

Μελέτη αξιοποίησης παραλίας Βλυχού και ξέρας

20.000,00

59

30/7413.008

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων
διαχείρισης υδάτων δήµου Λευκάδας (Αηδονάκι
Τ.Κ Πλατυστόµων)

5.000,00

5.000,00

60

30/7413.009

Μελέτη για ανάδειξη του δηµοτικού Σχολείου
Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου

2.000,00

2.000,00

61

30/7413.010

Μελέτη αξιοποίησης
Καλάµου

5.000,00

5.000,00

62

30/7413.011

Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασµού νέας γέφυρας
∆υτικής Παραλίας

3.000,00

3.000,00

63

30/7413.042

Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου

11.000,00

11.000,00

64

30/7425.001

Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλική - Σύβοτα

7.202,00

7.202,00

65

30/7425.002

Εργασίες ελαιοχρωµατισµών

5.000,00

5.000,00

66

30/7425.003

Εργασίες στο ∆. Στάδιο Λευκάδας

10.000,00

10.000,00

67

30/7425.004

Εργασίες στο κλειστό Γυµναστήριο

5.000,00

5.000,00

68

30/7425.005

Εργασίες ανάδειξης µονοπατιών σε όλο το ∆ήµο

25.000,00

69

30/7425.006

Εργασίες επισκευής και συντήρησης µεταλλικών
κατασκευών

10.000,00

10.000,00

70

30/7425.007

Καθαρισµοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων
δήµου

15.000,00

15.000,00

71

30/7425.008

Καθαρισµοί χειµάρρων

15.000,00

15.000,00

72

30/7425.009

Προµήθεια
υλικών
για
µετατροπή
Νηπιαγωγείου Ασπρογερακάτων, σε ξενώνα

8.500,00

8.500,00

73

35/7425.001

Κοπή – κλάδεµα επικίνδυνων ψηλών δένδρων

5.000,00

5.000,00

Προµήθεια
εξοπλισµού
κοιµητηρίου ∆Ε Λευκάδας

25.000,00

25.000,00

74

45/7135.001

του

Καστροµονάστηρου

του

οστεοφυλακίου

15

20.000,00

0
5.000,00

20.000,00

-5.000,00

0

20.000,00

75

45/7326,005

Εργασίες διαµόρφωσης κοιµητηρίου Αγίου Ηλία

70/7413.001

Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα
ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα προστασίας των
εγκαταστάσεων
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού
– οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο
Λευκάδας (Παλαιό)

78

70/7425.003

Απολυµάνσεις – απεντοµώσεις δηµοτικών χώρων

79

30/7331.026

Εργασίες
Βιβλιοθήκης

80

00/6495.022

81

76
77

70/7326.001

αποκατάστασης

Χαραµογλείου

4.000,00

4.000,00

18.000,00

18.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

0

4.500,00

4.500,00

Έλεγχος πιστοποίησης Παιδικών χαρών

0

5.000,00

5.000,00

30/7425.018

Κατασκευή κιγκλιδωµάτων

0

3.500,00

3.500,00

82

30/7326.106

Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ Σύβρου

0

5.000,00

5.000,00

83

30/7333.032

Βελτίωση δρόµου Τ.Κ Κοντάραινας

0

2.500,00

2.500,00

84

30/7333.033

Αποκατάσταση ∆ηµοτικών και αγροτικών οδών &
χειµάρρων ∆.Ε Ελλοµένου

0

6.000,00

6.000,00

85

25/7312.030

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου

0

25.000,00

25.000,00

86

30/7333.034

Αποκατάσταση δρόµων Φτέρη και Πυργί ∆.Ε
Ελλοµένου

0

5.590,00

5.590,00

87

30/7333.035

Αποκατάσταση δρόµου υδροµάστευσης Αηδονάκι

0

1.850,00

1.850,00

88

30/7323.062

Τοιχείο
αντιστήριξης
Επισκοπής

0

12.300,00

12.300,00

89

30/7336.014

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Καλάµου

0

2.460,00

2.460,00

90

25/7312.031

Αναβάθµιση
Καστού

0

12.300,00

12.300,00

91

25/7413.002

Υδρογεωλογική µελέτη για ανόρυξη ερευνητικής
γεώτρησης Τ.Κ Κατωχωρίου

0

3.000,00

3.000,00

υδρευτικής

δρόµου

Καλάµου

γεώτρησης

ΣΥΝΟΛΟ

-

Καλάµου

858.360,00
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858.360,00

Πρόταση Τεχνικού Προγράµµατος 2015
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ

ΑΔΑ ένταξης

ΠΙΣΤΩΣΗ 2015

πράξης

61.732,95

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

61.732,95

445.898,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

200.356,62

Κατασκευή δρόµου σχεδίου πόλης Βασιλική-Πόντι, εντός παλαιού οικισµού

60.000,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

60.000,00

Μελέτη εφαρµογής Ρ.Σ. των οικισµών Επισκόπου- Νικιάνας- Σωτήρος των

25.000,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

25.000,00

1.

Ασφαλτοστρώσεις στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (Περιβόλια)

2.

∆ιανοίξεις- κατασκευή δρόµων σχεδίου πόλης

3.
4.

τοπικών διαµερισµάτων Κατούνας και Αλεξάνδρου του ∆ήµου Λευκάδας
5.

Μελέτη Τροπόπ. Εγκεκρ. Ρ/Σ οικ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΣΩΤΗΡΩΣ

6.

e-Lefkas: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-

212.000,00

ΕΣΠΑ

Β4ΘΡ7ΛΕ-45Β

212.000,00

18.000,00

ΕΣΠΑ

Β4ΘΡ7ΛΕ-45Β

18.000,00

16.200.000,00

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

7.500.000,00

100.000,00

ΕΣΠΑ

ΒΛΩΒ7ΛΕ-ΑΡ3

100.000,00

1.000.000,00

ΕΣΠΑ

Β4ΩΣΒ-5 1

380.000,00

ΕΣΠΑ

Β4Θ07ΛΕ-6ΝΝ

280.000,00

2.750.303,12

ΕΣΠΑ

45Ο40-842

50.000,00

571.967,94

ΕΣΠΑ

Β4ΒΒ0-ΒΨΦ

50.000,00

5.980,00

ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
7.

e-Lefkas: προμήθεια εξοπλισμού

8.

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

9.

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10.

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

11.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

12.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ

17

Ε

1.000.000,00

14.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

112.832,34

ΕΣΠΑ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΕΓΚ/ΣΗ- ΕΠΕΞ/ΣΙΑ

12.040.042,97

ΕΣΠΑ

180374/20-7-

2.708.729,12

2010

ΛΥΜΑΤΩΝ
16.

112.832,34

2010

ΕΠΕΜΒΑΣΗ
15.

180374/20-7-

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

311.301,10

ΕΣΠΑ

180374/20-7-

311.301,10

2010

17.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Δ.

ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

–

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

295.015,50

ΕΣΠΑ

180374/20-7-

106.910,00

2010

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
18.

Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου Βασιλικής

140.000,00

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

140.000,00

19.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ

330.000,00

ΕΣΠΑ

ΒΛΩΒ7ΛΕ-ΠΞ0

330.000,00

100.000,00

ΕΣΠΑ

ΒΛ4Θ7ΛΕ-0ΥΨ

100.000,00

549.552,41

ΕΣΠΑ

ΒΙΨΗ7ΛΕ-ΑΒΦ

549.552,41

3.900.139,23

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

500.000,00

887.492,18

ΕΣΠΑ

Β4ΓΠ7ΛΕ-2Κ2

50.000,00

ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
20.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI FI ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

21.

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΙΖΑ

22.

Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας

23.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

24.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

61.500,00

ΕΣΠΑ

74Ο8Ν-ΜΘΛ

61.500,00

25.

Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας

35.424,00

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

35.424,00

26.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

350.000,00

ΕΣΠΑ

ΒΛΩΒ7ΛΕ-5ΡΜ

350.000,00

27.

Προµήθεια αυτοκινούµενου εξοπλισµού της ΜΟΠΑΚ

479.700,00

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

479.700,00

18

28.

Προµήθεια εξοπλισµού δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων

29.

Προµήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών

30.

861.000,00

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

861.000,00

63.468,00

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

63.468,00

Προμήθεια συστ. υπόγειας αποθηκ. απορριμμάτων

236.160,00

ΕΣΠΑ

ΒΙΨΗ7ΛΕ-2ΣΣ

236.160,00

31.

Υποδοµή προσωρινής αποθήκευσης δεµατοποιηµένων αστικών αποβλήτων

654.832,90

ΕΣΠΑ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ

654.832,90

32.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Λευκάδας

250.000,00

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

68.405,97

4167/17-5-2006
η

17 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΠ
24385/6-112008

33.

1.225.000,00

Ανάπλαση δημοτ. έκτασης στο κέντρο οικισμού Καρυάς

ΘΗΣΕΑΣ
ΕΤΕΡΠΣ

34.

42.800,00

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ. Δ. ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

15235/16-7-

50.656,91

2009
562/27-3-2009ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

12.972,00

18713/11-92009

35.

25.000,00

ΑΠΟΚΑΤ. ΚΟΙΝ.ΚΑΤΑΣΤ. ΚΑΛΑΜΟΥ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

4.739,63

24171/17-112008

36.

200.000,00

Αποχέτευση ομβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως λιμάνι Καλάμου

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

42.734,10

26421/18-112008

37.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ- ΛΥΓΙΑΣ- ΚΑΡΥΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗ

959.028,83

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.
136/4-6-2010

ΝΙΚΙΑΝΑΣ)
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332.268,80

38.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΡΥΝΙΟΥ-

ΚΑΛΛΙΓΩΝΙΟΥ-

ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ-

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ

303.800,00

ΘΗΣΕΑΣ

170.905,03

137/4-6-2010

(ΤΜΗΜΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ)
39.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

80.000,00

ΔΗΜΟΤ. ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

1.279,93

9421/26-5-2009

40.

40.000,00

ΔΗΜΟΤ. ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΟΡΟΥ-ΡΟΥΔΑΣ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

39.200,00

10091/25-52009

41.

24.853,84

ΠΛΑΚΟΣΤΡ. ΚΟΙΝ.ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΓΡΑΜ. ΩΣ ΟΙΚ. ΧΑΡΗ-ΚΑΣΤΟΣ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

24.272,05

24176/17-112008

42.

190.000,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΑΠ Δ.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

26.587,81

6425/27-7-2007

43.

100.000,00

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ- ΣΥΒΟΤΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

η

19 ΑΠΟΦΑΣΗ

35.000,00

ΠΕΠ
12223/29-62009

44.

204.355,09

ΤΣΙΜΕΝΤ.-ΠΛΑΚ. ΚΟΙΝ. ΟΔ. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1)

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

17.914,18

4893/25-5-2006

45.

ΤΣΙΜΕΝΤ.-ΠΛΑΚ. ΚΟΙΝ. ΟΔ. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡ. ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ

63.254,45

ΘΗΣΕΑΣ

10.641,47

4893/25-5-2006

ΚΑΛΑΜΟΥ
46.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

300.000,00

ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩΧ.-ΒΑΥΚ.-ΝΕΟΧ.-ΠΟΡΟΥ

ΘΗΣΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.

27.225,59

18119/31-82009

47.

12.300,00

Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας
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Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.300,00

48.

Μελέτη κτηµατογράφησης δηµοτικών εκτάσεων τοπικής κοινότητας Αθανίου

49.

Μελέτη τοπογραφικών- κτηµατολογικών εργασιών σχεδίου πόλης Λυγιάς-

15.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

15.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4.000,00

10.000,00

Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

10.000,00

265.000,00

Π.Δ.Ε.

ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ

150.000,00

230.000,00

Π.Δ.Ε.

ΒΛΓΥ7ΛΕ-ΧΤΖ

230.000,00

Καρυωτών
50.

Υδροδότηση παραλίας «ΚΑΘΙΣΜΑ»

51.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

52.

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ

53.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Απολλωνίων

15.000,00

Σ.Α.Τ.Α

15.000,00

54.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Ελλομένου

15.000,00

Σ.Α.Τ.Α

15.000,00

55.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καλάμου - Καστού

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

56.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Καρυάς - Σφακιωτών

15.000,00

Σ.Α.Τ.Α

15.000,00

57.

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Λευκάδας

18.000,00

Σ.Α.Τ.Α

18.000,00

58.

Αναβάθµιση υδρευτικής γεώτρησης Καλάµου Καστού

12.300,00

Σ.Α.Τ.Α

12.300,00

59.

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού

8.000,00

Σ.Α.Τ.Α

8.000,00

60.

Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Τ. Κ. Κατωχωρίου

25.000,00

Σ.Α.Τ.Α

25.000,00

61.

Αντιστήριξη δρόμου μεταξύ οικίας κληρονόμων Χριστοδούλου Τριλίβα και

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

Χαράλαμπου Τριλίβα (20 μ περίπου) στην Δ.Κ Καστού
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62.

Αποκαταστάσεις - Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τοπικών

16.000,00

Σ.Α.Τ.Α

16.000,00

Κοινοτήτων Δ.Ε Ελλομένου
63.

Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή Σφακιωτών

4.000,00

Σ.Α.Τ.Α

4.000,00

64.

Αποκατάσταση δρόμων πρόσβασης στις παραλίες Καλαμιτσίου

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

65.

Αποκατάσταση παλαιού δρόμου Λυγιάς (Βαρκά)

4.000,00

Σ.Α.Τ.Α

4.000,00

66.

Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόμου προς νεκροταφείο Απόλπαινας και

4.000,00

Σ.Α.Τ.Α

4.000,00

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

158.360,00

Σ.Α.Τ.Α

158.360,00

18.500,00

Σ.Α.Τ.Α

18.500,00

2.000,00

Σ.Α.Τ.Α

2.000,00

12.000,00

Σ.Α.Τ.Α

12.000,00

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

διευθέτηση ομβρίων.
67.

Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου

68.

Αποπεράτωση οστεοφυλακίου νεκροταφείου Λευκάδας

69.

Ασφαλτοστρώσεις

δηµοτικών

δρόµων

∆Ε

Απολλωνίων,

Ελλοµένουν,

Καλάµου, Καρυάς, Καστού, Σφακιωτών
70.

Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Σφακιωτών

71.

Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Νικιάνας

72.

Βελτίωση νότιας εισόδου λιµένος Περιγιαλίου

73.

Δημιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων, στο χώρο της παλαιάς
δεξαμενής

74.

Διαμόρφωση πλατείας (προέκταση Κέννεντυ και Τζορντάνο Μπρούνο) στα
Βαρδάνια
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75.

Διαμόρφωση ρέματος δίπλα στο Γυμνάσιο Καρυάς

9.000,00

Σ.Α.Τ.Α

9.000,00

76.

Διάνοιξη παραλιακού δρόμου Τ.Κ. Βασιλικής

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

77.

Διευθέτηση ομβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

78.

Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του Δήμου

24.600,00

Σ.Α.Τ.Α

24.600,00

Λευκάδας
79.

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καλάμου - Καστού

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

80.

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Καρυάς – Σφακιωτών

9.000,00

Σ.Α.Τ.Α

9.000,00

81.

Επισκευές – τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε Λευκάδας

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

82.

Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

83.

Επισκευή λιθοδομής Αγίου Δονάτου

8.000,00

Σ.Α.Τ.Α

8.000,00

84.

Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

προσάραξη ferry boat
85.

Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

86.

Έργα αποκατάστασης στο νταμάρι των Χαραδιάτικων

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

87.

Έργα διαμόρφωσης πλατείας Κατούνας

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

88.

Εργασίες ανάδειξης μονοπατιών σε όλο το Δήμο

20.000,00

Σ.Α.Τ.Α

20.000,00

89.

Εργασίες στο Δ. Στάδιο Λευκάδας

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00
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5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

Καθαρισμοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήμου

15.000,00

Σ.Α.Τ.Α

15.000,00

92.

Καθαρισμοί χειμάρρων

15.000,00

Σ.Α.Τ.Α

15.000,00

93.

Κατασκευή δικτύου ομβρίων του parking Καρυάς

9.000,00

Σ.Α.Τ.Α

9.000,00

94.

Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου

10.000,00

Σ.Α.Τ.Α

10.000,00

95.

Κατασκευή τουαλετών στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

96.

Κατασκευή χώρου διαχείμανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα

18.000,00

Σ.Α.Τ.Α

18.000,00

1.000,00

Σ.Α.Τ.Α

1.000,00

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

90.

Εργασίες στο κλειστό Γυμναστήριο

91.

προστασίας των εγκαταστάσεων
97.

Μελέτες για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων για την υπαγωγή στο
Π.Α.Α (υπομέτρο 7.1)

98.

Μελέτη - Τοποθέτηση πλαισίων για υπαίθρια διαφήμιση

99.

Μελέτη αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Λευκάδας

25.000,00

Σ.Α.Τ.Α

25.000,00

100.

Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου

20.000,00

Σ.Α.Τ.Α

20.000,00

στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό)
101.

Μελέτη αξιοποίησης του Καστρομονάστηρου Καλάμου

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

102.

Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού νέας γέφυρας Δυτικής Παραλίας

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

103.

Μελέτη για ανάδειξη του δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού

2.000,00

Σ.Α.Τ.Α

2.000,00

Κέντρου
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25.000,00

Σ.Α.Τ.Α

25.000,00

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

5.000,00

Σ.Α.Τ.Α

5.000,00

108. Τοιχίο αντιστήριξης δρόµου Καλάµου – Επισκοπής

12.300,00

Σ.Α.Τ.Α

12.300,00

109.

26.000,00

Σ.Α.Τ.Α

26.000,00

3.000,00

Σ.Α.Τ.Α

3.000,00

70.058,00

ΤΑΣ

104.

Μελέτη διερεύνησης τρόπου διάθεσης λυμάτων Συββότων και ανάλυση
κόστους – οφέλους εναλλακτικών λύσεων

105.

Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυματοθραύστη στον
Άγιο Νικήτα

106.

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων διαχείρισης υδάτων δήμου
Λευκάδας (Αηδονάκι Τ.Κ Πλατυστόμων)

107.

Πλακοστρώσεις δρόμων Πηγαδισάνων

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

110. Υδρογεωλογική

µελέτη

για

ανόρυξη

ερευνητικής

γεώτρησης

Τ.

Κ.

Κατωχωρίου
111. Στερεωτικές επεµβάσεις-

Αποκαταστάσεις κτιρίου ΑΠΟΛΛΩΝΑ Καρυάς

ΥΠΕΧΩΔΕ

70.058,00

6258/Β17/γ
/21-8-2003
112.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ

230.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

Υπ. Εσ.

54.953,60

59931/29-9-

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)

2009

19.354.654,51

ΣΥΝΟΛΟ
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Η απόφαση αυτή πήρε αρ.146/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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