ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 49/2021
Στη Λευκάδα σήμερα στις 13 του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 ήρθε σε τακτική
Συνεδρίαση το Δημοτικό 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 Δ1α/Γ.Π.
οικ.:20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308 τ.Β΄/3-4-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
με αρ. πρωτ. 16251/9-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
5
6
Αργυρός Νικόλαος
6
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Γαζής Αναστάσιος
10
11
Σκληρός Φίλιππος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Γληγόρης Κωνσταντίνος
18
19
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
19
20
Μελάς Γεράσιμος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Ζαβιτσάνος Πέτρος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Κατωπόδη Νίκη
26
27
Λύγδας Σπυρίδων
27
28
Λιβιτσάνος Ιωάννης
28
29
Μαργέλη Μαρία
29
30
Βλάχου Ειρήνη
30
31
Χαλικιάς Ευάγγελος
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι Δ.Σ. Βλάχου Ειρήνη, Τυπάλδος Νικόλαος, Γαζής Νικόλαος και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
2 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γαζής Νικόλαος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Αργυρός Νικόλαος, Σκληρός Φίλιππος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Γληγόρης Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Δρακονταειδής Κων/νος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021
ης
και 3 τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος
1

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Στυλιανός Ρόκκος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο
Γαζή, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημ. Συμβουλίου την αρ. 206/2021 (ΑΔΑ:
6ΤΟΞΩΛΙ-Γ1Α) απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους
2021, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 18ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 206/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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 Δ1α/Γ.Π. οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308 /τ.Β΄ /
03.04.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-112020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15246/5-4-2021 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 επτά (7) μέλη,
άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1
1
Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Τυπάλδος Νικόλαος
2
2
Μαργέλη Μαρία
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
3
Βικέντιος Νικόλαος
4
4
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
5
Τσιρογιάννης Γεώργιος
6
6
Γαζής Αναστάσιος
7
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα Ε.Η.Δ.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ. Δρακονταειδή
Κων/νο.
ο

ης

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3 αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος
έθεσε για ψήφιση παρακάτω πρόταση η οποία τροποποιήθηκε κατά την συζήτηση, ως εξής:
«Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος 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.Δ. 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. Δια 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».
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 Δήμων 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
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του Κώδικα Δήμων 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).
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.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/01.08.2020 (ΦΕΚ 30170/Β/01-08-2020, τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253)
ου
απόφασης», μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και εντός του 1 τετραμήνου του 2021, οι Δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις
παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας
υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020, προκειμένου
αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.
Με βάση τα παραπάνω η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της :
την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07
το άρθρο 8 του Β.Δ. 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 Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 203/2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1131/18-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΗ2ΟΡ1Φ-ΟΑ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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 Δημοτικού
Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 42121/10-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞ4ΟΡ1Φ-8ΑΞ) απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
η
Την 2 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 37/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53446/02-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Ζ7ΟΡ1Φ-ΑΨΔ) απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να χρηματοδοτηθούν κατά τη σύνταξη
του αρχικού προϋπολογισμού και κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή
η

Την 3 αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων που αφορά την ένταξη της Πράξης "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυχρονισμού και εξοικονόμηση
ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας" με Κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020", συνολικής δαπάνης 1.808.400,00 ευρώ β) την υπ’ αρ. 195/2021
(ΑΔΑ: 9ΩΠΩΩΛΙ-ΔΚΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει να εγγραφούν στο
προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.006 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας με κωδικό ΟΠΣ
5076732 στο Επιχ. Προγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" με το ποσό των
1.808.400,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7321.002 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 1.690.000,00 €, για την υλοποίηση στοχευόμενων
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παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Λευκάδας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ.
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.001 με τίτλο «Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή
τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών/εγκρίσεων» με το ποσό των 43.400,00 €, για την πραγματοποίηση των ως άνω
περιγραφομένων στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. αναγκαίων ενεργειών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.002 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης»
με το ποσό των 70.000,00 €, για την παρακολούθηση της επίτευξης των ενεργειακών στόχων της πράξης, την ανάπτυξη
πιστοποιημένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και την κατάρτιση / υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου
δικτύωσης, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων της πράξης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.003 με τίτλο «Διενέργεια Ex Post ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση β'
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» με το ποσό των 5.000,00 €, για την πραγματοποίηση των ως άνω
περιγραφομένων στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. αναγκαίων ενεργειών.

Β. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
(1) Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 18404/10-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ75Μ46ΜΤΛ6-Θ8Λ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την ένταξη στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, της Πράξης "Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς", προϋπολογισμού 372.000,00
ευρώ β) την αρ. 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει να εγγραφούν στο
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.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.043 με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" με το ποσό των 372.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7135.002 με τίτλο «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων» με το ποσό
των 372.000,00 ευρώ, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. ενέργειας.

(2) Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 26761/06-04-2021 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-4ΕΒ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την ένταξη Πράξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
IV "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων", προϋπολογισμού για το Δήμο Λευκάδας
600.000,00 ευρώ και β) την αρ. 202/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει
να εγγραφούν στο 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.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.044 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" με το ποσό των 600.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας» με το
ποσό των 378.820,00 €, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. προμήθειας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7326.001 με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου Αγ. Πέτρου» με το ποσό των 221.180,00 €, για
την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. ενέργειας.

(3) Λαμβάνοντας υπόψη (α) την με αριθμ. πρωτ. 17479/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007438884) εργολαβική σύμβαση του
έργου "Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας και Σφακιωτών", (β) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με
στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 1480 (ΑΔΑ: ΨΣΝΘΩΛΙ-ΦΦ6) του Δήμου Λευκάδας με ημ. εξοφλ. 04-12-2020, που αφορά την πληρωμή
του 1ου λογαριασμού του έργου, (γ) την εκ παραδρομής αναγραφή υπολειπόμενου ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον ανάλογο
ΚΑΕ, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των ΚΑΕ Εσόδου - Εξόδου του έργου για να γίνει δυνατή η αποπληρωμή της σύμβασης, θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδου και Εξόδου.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για

χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του

Π.Δ.Ε.)

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.036 με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ." με το
ποσό των 1.005,32 €.
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Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη αύξηση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 64-7341.023 με τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας &
Σφακιωτών" με το ποσό των 1.005,32 €.

Γ. Λοιπές επιχορηγήσεις
(1) Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 22848/26-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, προϋπολογισμού για το Δήμο Λευκάδας 97.600,00 ευρώ,
αποδεχόμαστε την πίστωση και θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδου και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για λοιπές επιχορηγήσεις
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.025 με τίτλο «Επιχορήγηση Δ. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού " με το ποσό των 97.600,00 €.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ καθώς και την δημιουργία νέων στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 43.037,82 €, για την εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από τα πρακτικά
συμβιβασμού, όπως πρωτοκολλήθηκαν με τα υπ΄αρ. πρωτ. 1115/12-01-2021 και 8430/17-02-2021, τα οποία
ισοδυναμούν με δικαστικές αποφάσεις και δεν ήταν εφικτό να εξοφληθούν εντός του έτους 2020 λόγω κυρίως αδυναμίας
είσπραξης τακτικών εσόδων, που οφειλόταν στην εμφάνιση της πανδημίας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 22.459,50 €, που αφορά τις αποδοχές προσωπικού που έχει προσληφθεί για
την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2021
τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και
επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α." με το ποσό των 6.537,50 €, που αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. του ανωτέρω προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση
της υπηρεσίας καθαριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν
από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)" με το ποσό των 14.895,00 €, που αφορά τις αποδοχές προσωπικού που έχει προσληφθεί για
την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021
τεσσάρων (4) ατόμων για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και
επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α." με το ποσό των 3.623,94 €, που αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. του ανωτέρω προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 τεσσάρων (4) ατόμων για τη
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)" με το ποσό των 5.680,00 €, που αφορά μέρος των αποδοχών του προσωπικού που έχει
προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας
για το έτος 2021 δέκα (10) ατόμων για τη στελέχωση της υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού" με το ποσό των 1.366,24 €,
που αφορά μέρος των εργοδοτικών εισφορών Ι.Κ.Α. προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 δέκα (10) ατόμων για τη
στελέχωση της υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

(2) Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 49 (ΑΔΑ: 6ΡΗ0ΩΛΙ-9ΘΧ) με
ημ. εξοφλ. 28-01-2021που αφορά την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. για τον μήνα Νοέμβριο 2020, (β) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 153 (ΑΔΑ:
9ΘΠΧΩΛΙ-8ΚΠ) με ημ. εξοφλ. 26-02-2021, που αφορά την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών απασχολουμένων στα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, λόγω της πληρωμής των παραπάνω το 2021, κρίνεται
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αναγκαία η ενίσχυση των αντίστοιχων ΚΑΕ Εσόδων - Εξόδων.
Αύξηση Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1219.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ" με το ποσό των 26.390,87 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη αύξηση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 70-6054.005 με τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων ΟΑΕΔ" με το ποσό των 26.390,87 €.

Δ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Πυροπροστασίας.
-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.026 με τίτλο «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών» κατά το ποσό των 25.600,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί η πίστωση, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 671/06-04-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.

Το ανωτέρω ποσό των 25.600,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 70-6262.006 με τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών
κρουνών, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 671/06-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λευκάδας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για λόγους
πυροπροστασίας» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αποδοχές του προσωπικού που
πρόκειται να προσληφθεί κατά τη θερινή περίοδο.

Ε. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια. ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σφακιωτών, ΔΕ Απολλωνίων και ΔΕ
Καρυάς» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7336.001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δικτύων ηλεκτροφωτισμού Καλάμου,
Καστού» κατά το ποσό των 12.700,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω ποσό των 22.700,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7336.011 με τίτλο «Συντήρηση - βελτίωση εγκαταστάσεων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 22.700,00 ευρώ, προκειμένου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου,
σύμφωνα με το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 679/06-04-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΤ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-35-70) και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111)

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6453.001 με τίτλο «Διαχείριση πακέτου λειτουργίας στόλου οχημάτων Δήμου» κατά το ποσό των
925,92 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.003 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων» κατά το ποσό των 314,08 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 35-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εξαρτήματος για τον φορτωτή case SR250 καταστροφέα κλαδιών
και χόρτων» κατά το ποσό των 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί η πίστωση που είχε προβλεφθεί κατά
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τη σύνταξη του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 685/07-04-2021 έγγραφο του Τμήματος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Λευκάδας.
-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6021.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των 8.744,00
ευρώ, που αφορά τις τακτικές αποδοχές πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας σχολικών φυλάκων, λόγω
θανάτου.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6052.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των
1.491,00 ευρώ, που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας σχολικών
φυλάκων, λόγω θανάτου.

Το ανωτέρω ποσό των 24.475,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.022 με τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.120 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος και κατασκευής ξυλοτύπων» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών στο οδόστρωμα και να
κατασκευαστεί ξύλινος φράχτης περίφραξης.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 35-6117.003 με τίτλο «Ανάθεση σε δασολόγο κατάρτισης έκθεσης φωτοερμηνείας ακινήτου στη
θέση ¨Γεφύρι Λαγκάδας¨, Τ.Κ. Αγ. Νικήτα, Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, στα πλαίσια γνωμοδότηση
για δικαστική εκκρεμή υπόθεση βαρύνουσας σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το υπ' αρ.
εσωτ. πρωτ. 683/07-04-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Συμβούλου.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 35-6414.001 με τίτλο «Μεταφορές εξαχθέντων κλαδεμάτων» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι μεταφορές των εξαχθέντων κλαδεμάτων της υπηρεσίας σε εξουσιοδοτημένο χώρο
εναπόθεσης κλαδιών, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 685/07-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Λευκάδας

-

Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6013.001 με τίτλο «Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)» κατά
το ποσό των 10.235,00 ευρώ, που αφορά στην αποζημίωση του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας
σχολικών φυλάκων λόγω θανάτου, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 682/07-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 70-6117.009 με τίτλο «Υπηρεσίες αξιολόγησης του καταδυτικού αποθέματος της Λευκάδας» κατά
το ποσό των 12.400,00 ευρώ, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε.
ενέργειας.

Ζ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 με τίτλο «Προμήθεια νερού από σύνδεσμο ύδρευσης των Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας»
κατά το ποσό των 14.860,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.058 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων γεωτρήσεων
αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού
Το ανωτέρω ποσό των 18.860,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 12.242,00 ευρώ, που αφορά την μετακίνηση τακτικού υπαλλήλου στην
Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1630/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ω80ΣΩΛΙΩΑ2) απόφασης Δημάρχου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 3.200,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη δύο
έκτακτων υπαλλήλων - υδρονομέων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δίμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 696/08-04-2021 έγγραφο του τμήματος ύδρευσης –
αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ» κατά το ποσό των 2.618
ευρώ, που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω μετακίνησης τακτικού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Ύδρευσης,
Άρδευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1630/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ω80ΣΩΛΙ-ΩΑ2) απόφασης
Δημάρχου.
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Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ, που
αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές δύο έκτακτων υπαλλήλων - υδρονομέων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
εσ. πρωτ. 696/08-04-2021 έγγραφο του τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Mετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 116.643,81 ευρώ (143.043,81 26.400,00).

Η. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 00-8262.001 από «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2010ΣΕ07580080 - Αποχέτευση
παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου» σε νέο τίτλο «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2015ΣΕ07600008 Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης Ν. Λευκάδας», που εκ παραδρομής συντάχθηκε κατά την κατάρτιση
ης
της 1 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2021.

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 70-6162.002 από «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος
2020» σε νέο τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021», που εκ παραδρομής
συντάχθηκε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021.

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 30-7425.045 από «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και
οργάν. επιχ. δρ. προμήθειας εξοπλ. και λειτουργ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ.
τεχνογνωσίας για το μεταβατικό στάδιο» σε νέο τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγραμματισμό &
οργάνωση επιχειρησιακών δράσεων για τα αδρανή απόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα του Δ.
Λευκάδας», σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 711/09-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.»

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής.
Ο κ.Σέρβος Κων/νος είπε: Ψηφίζω την αποδοχή για όλα τα έργα. Για τα υπόλοιπα παρών. Θα τοποθετηθώ στο Δ.Σ.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
 την ανωτέρω εισήγηση,
 τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
 Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους
2021, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 206/2021.

Στη συνέχεια ο εισηγητής κ. Αναστάσιος Γαζής, κατέθεσε την παρακάτω συμπληρωματική εισήγηση, ως
εξής:
Εισηγούμαστε
Τις παρακάτω εγγραφές στον προϋπολογισμό ως εξής:
Α. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. πρωτ. 41883/08-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΣ346ΜΤΛΡ-ΓΚΟ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων, της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων. του Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων
Προγραμμάτων με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2021 ΣΑΕΠ -22 η επιπλέον χρηματοδότηση του έργου "Αποκατάσταση οδού
Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (ΛΑΓΚΑΔΑ) Δήμου Λευκάδας με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ02200006 για την υπογραφή της πρώτης
ΣΣΕ.
2. Την αριθ.201/2021 (ΑΔΑ: 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.Δ.Ε.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1322.019 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση - Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια
(Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 498.054,02 ευρώ στη ΣΑΕΠ 022 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.).
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Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.011 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση - Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα Πεκούλια (Λαγκάδα) Δήμου 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
η
που αφορά: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 2819/21-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΑΠ7ΛΕ-ΖΓ9) έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσωv της 1
τροποποίησης της πράξης: ¨Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας¨ - κωδικός ΟΠΣ: 5006063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020. β) την αρ. 493/03-12-2018 απόφαση
του Δ.Σ. και γ) το υπ’ αρ. πρωτ. 26070/18-12-2018 έγγραφο του Δημάρχου 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
Δημιουργείται 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 Δήμου Λευκάδας" με κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 20142020"» 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:
Δημιουργείται 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 Δελτίο (AF 6.1), β) το από 09/04/2021 υπογεγραμμένο
ο
έντυπο ανάλυση προϋπολογισμού (JOB, 2.3), γ) το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 718/12-04-2021 που αφορά το 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: 31-05-2021) 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 Δήμος Λευκάδας για τη θέση του
περιβαλλοντολόγου.
Διαγράφεται 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.
Διαγράφεται 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.
Διαγράφεται 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.
Διαγράφεται 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.:
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και
διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η
διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το
πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
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Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 ανακύκλωσης στον Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του
μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δ. 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 Δ/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 Δ/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 Δαπάνες» 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.
Το ανωτέρω ποσό των 14.420,00 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 Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της Δ/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 τρέχον έτος και αφορά τις καθαρίστριες
των γραφείων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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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 Δ/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 Δ/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 Δ/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
Δ/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 Δ/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 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεματικό Κ.Α.Ε. 9111 παραμένει στο ποσό των 116.643,81 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, ενημέρωσε το Δ.Σ. για την αρ. 3/21 απόφαση της
η
Ε.Ε. που αφορά στην 3 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021, η οποία έχει ως
εξής .
«Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 3ης/2021
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφασης: 3 /2021
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 9 Απριλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 15261/5-4-2021 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 παραβρέθηκε η κ. Αμαλία
Φραγκούλη Προϊσταμένη Αυτ.Τμήματος Προγραμματισμού. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής
Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
η

ΘΕΜΑ ΗΔ: «3 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021».
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Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Χαράλαμπος Καλός Δήμαρχος
Λευκάδας.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο
ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα κατά τις δ/ξεις του άρθρου 208 του Ν.3463/2006.
Β. Λαμβάνοντας υπόψη με την αριθμ.2877/18-3-2021 (ΑΔΑ ΨΕΩ946ΜΤΛΠ-71Θ) απόφαση του Γενικού Ειδικού Γραμματέα
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 1.808.400,00€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τα κάτωθι υποέργα:
1ο Υποέργο: «Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Λευκάδας» με προϋπολογισμό 1.690.000,00 €
2ο Υποέργο: «Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών /
εγκρίσεων» με προϋπολογισμό 43.400,00€
3ο Υποέργο “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης” με προϋπολογισμό 70.000,00 €
4ο Υποέργο “Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης και έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” με
προϋπολογισμό 5.000,00 €
Γ. Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της μελέτης «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών» προϋπολογισμού 25.600,00€
συμπερασματικά καταλήγουμε ότι δεν συνιστά έργο αλλά εργασίες και συνεπώς απαιτείται η διαγραφή του από το Τεχνικό
πρόγραμμα έτους 2021
η

εισηγούμαστε την 3 τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2021 όπως παρακάτω:

Συνεχιζόμενα έργα
α/α

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

Δήμος Λευκάδας
1.

Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης
πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας

280.738,25

63-7341.011

ΕΣΠΑ

ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ

2.

Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την
δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας
Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το
οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων
Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων
ιχθυοτροφείου (Αυλαίμων)

528.668,19

30-7341.015

ΕΣΠΑ

ΩYEN7ΛΕ-N9N

4.164,99

30-7333.106

ΠΔΕ

6Υ58464ΧΘΞ-ΣΗΛ

212.000,00

70-7336.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

3.

4.
5.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

42.668,88

30-7341.012

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

6.

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας

198.561,71

30-7326.127

ΠΔΕ

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53

7.

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου
Λευκάδας
Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας
Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών
Χαρών
Επισκευή, συντήρηση κτιρίων αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις σχολείων
Δήμου Λευκάδας
Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού
Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας

883.320,08

63-7342.001

Φιλόδημος Ι

ΩΘΞΧ465ΧΘ7-2Φ5

247.490,88
35.617,31

30-7331.028
30-7332.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-ΔΗΙ

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

ΠΔΕ

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου
εισόδου Τσουκαλάδων στο χώρο της
δεξαμενής
Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας
Πιλοτική δράση Εμαυτίων διαμόρφωση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του
αύλειου χώρου του σχολικού
συγκροτήματος 2ου και 3ου Δημοτικού
Σχολείου Λευκάδας

7ΣΓΣ465ΧΙ8-ΧΔΛ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0
6Η32465ΧΙ8-Κ10
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15.

Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας

Tίτλος

α/α

28.999,99

Προταθέντα
2021

30-7326.120

ΚΑ Εξόδων

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

Δ.Ε. Απολλωνίων
1.

1η συμπληρωματική σύμβαση:
Κατασκευή έργων αγκυροβολίου
τουριστικών σκαφών Βασιλικής

2.

Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών
Βασιλικής

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομέννου, Καρυάς
Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε.
Απολλωνίων
Βελτίωση οδικού τμήματος από θέση
Πόντι προς θέση Νηρά Δ.Ε.
Απολλωνίων
Επισκευή δημοτικού σχολείου Ευγήρου

4.
5.

6.
7.

Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις λόγω
πλημμυρών σε Δημοτικό οδό
Κοντάραινας (Από επαρχιακό προς
ποτάμι)
Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού
Βασιλικής Δήμου Λευκάδας
Επισκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
οικίσκου στην Τ.Κ Αγίου Πέτρου

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

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

22.906,48

30-7341.011

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

5.926,88

64-7323.012

ΠΔΕ

75ΧΛ465Χ18-Γ58

235,61

30-7331.045

ΣΑΤΑΣ ΠΟΕ

2.274,80

30-7326.121

ΠΔΕ

ΟΚΛΓ465ΧΘΖ-ΠΧΝ

108.935,81

64-7323.017

ΠΔΕ

6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8

27.648,58

30-7331.043

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Δ.Ε. Ελλομένου
1.
2.
3.

4.

5.

.

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

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

54.287,00

30-7331.037

ΤΑΣ

27.500,01

15-7342.005

ΠΔΕ

1.178,88

30-7323.103

Εισφορές, ίδιοι
πόροι

31.100,00

30-7323.108

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Δ.Κ. Καλάμου
1.
2.

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

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Κ. Καστού
1.
2.

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

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Ε. Καρυάς
1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομέννου, Καρυάς

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2.

Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης στον
Άγιο Δονάτο Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής Δημοτικού
κτιρίου Τ.Κ. Πηγαδισάνων (πρώην
Δημοτικό Σχολείο)

12.300,00

30-7336.003

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.000,00

30-7321.011

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

3.

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
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4.

Προσαρμογή Παιδικού σταθμού
Καρυάς Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ.
99/2017

15.040,70

15-7342.004

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Δ.Ε. Λευκάδας
1.

2.
3.
4.
5.

Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής
Αγίας Μαρίνας – Αγ. Ιωάννης και οδού
Σβορώνου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών
Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας
(συνθετικός χλοοτάπητας)
Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά
Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών
περιοχής Αγίου Μηνά πόλης Λευκάδας

6.

Έργο διευθέτησης ομβρίων Νικιάνας
από Στροφή έως Χείμμαρο

7.

Κατασκευή αντλιοστασίου στην
Ανατολική παραλία καθώς και
καταθλιπτικού αγωγού από το
αντλιοστάσιο έως τη Μονάδα
Επεξεργασίας Λυμάτων
Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Λευκάδας
Προσαρμογή Βρεφονηπιακού Σταθμού
Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017

8.
9.

10.

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

11.

Τσιμεντόστρωση Δρόμων περιοχής
Καλιγωνίου πίσω από LIDL

23.112,31

63-7341.009

ΕΣΠΑ

Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4

15.874,68

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

119.910,17

30-7326.109

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

70ΔΟ465ΦΘΘ-ΦΑΙ

22.884,26
33.408,58

30-7326.004
64-7323.013

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
ΠΔΕ

Ω81Τ465ΧΙ8-5ΔΘ

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

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

25.500,00

15-7342.003

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

7.298,37

30-7333.102

Ίδιοι πόροι

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

Δ.Ε. Σφακιωτών
1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών

15.874,68

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2.

Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Σφακιωτών

28.000,01

30-7331.046

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

1.

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού
ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου
Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα
χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως
Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης
& επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον
του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στη θέση
ΣΚΙΖΑ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών
Σπαρτοχωρίου-Κατωμερίου Δήμου
Μεγανησίου

2.
3.

4.

5.

α/α

1.
2.

Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου

Tίτλος

Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών
δρόμων για λόγους πυροπροστασίας
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Λευκάδας

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δήμος Μεγανησίου
202.744,95
63-7341.012

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ

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
Κ.Α. Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας

Πηγή
χρηματοδότησης

30-7323.120

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 2021

30-7326.132

ΣΑΤΑ 2021

74.400,00

ΑΔΑ
ένταξης

200.000,00
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3.

Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού
οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας

4.

Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου
Λευκάδας

5.

Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
Δήμου Λευκάδας
Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου
Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας

6.
7.
8.

9.

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

16.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

500.000,00

64-7341.020

ΕΣΠΑ

ΩΨΛΠ7ΛΕ - ΞΚΟ

69-7321.001

ΕΣΠΑ

67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9

30-7323.119

ΣΑΤΑ 2021

70-7323.007

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 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

ΙΔΙΟΙ 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

Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου
220.500,00
Λευκάδας
Συμπληρωματική σύμβαση
26.638,76
αποκατάστασης ζημιών που υπέστη το
οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων
Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή
1.690.000,00
αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης
ΑΠΕ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Λευκάδας
Δ.Ε. Απολλωνίων
Αντιπλημμυρική προστασία εντός
520.000,00
σχεδίου πόλης Βασιλικής
Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και
180.000,00
δικτύων ύδρευσης
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
74.000,00
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

64-7341.032

ΟΠΣΑΑ

30-7333.121

Ιδίοι Πόροι

69-7321.002

ΕΣΠΑ

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

Κατασκευή έργων διευθέτησης όμβριων
Δήμου Λευκάδας
Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας - τμήμα έργου: Περιοχή Α Είσοδος κόμβος
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου
δημοτικού στον Δήμο Λευκάδας
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
δημοτικής οδού Φρυνίου
Συντήρηση –επισκευή νεκροταφείων
Δήμου Λευκάδας
Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων
Δήμου Λευκάδας
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας

Αποκατάσταση –επισκευή κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων
Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ
εγκαταστάσεων του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας
Αποπεράτωση αγροτικών οδών στη
θέση Τράχηλος και Άρμενο
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ. Κ.
Σύβρου
Επισκευές δημοτικού οδικού δικτύου και
κοινόχρηστων χώρων που επλήγησαν
από την κακοκαιρία
Κατασκευή δρόμου σχεδίου πόλης
Βασιλικής
Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικών
έργων στην Δ.Ε. Απολλώνιων, λόγω
θεομηνίας
Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών απο θεομηνίες

63-7342.003
63-7342.004
30-7326.133

6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ

96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4

30-7336.056

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

20-7321.001

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.000,00

30-7323.117

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

700.000,00

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

900.000,00

63-7341.019

ΠΔΕ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

12.500,00

30-7322.001

ΙΔΙΟΙΠΟΡΟΙ

40.000,00
60.367,01

ΠΔΕ
300.000,00
145.000,00

30-7323.067

εισφορές
ΠΔΕ

82.500,00
150.000,00

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

64-7341.030

30-7326.131
30-7323.115

Ψ72ΛΗ6ΜΤΛ6ΣΩΤ

ΣΑΕ 055
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14.

Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην
κοινότητα Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας

140.000,00

64-7341.033

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

15.

Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις
110.411,67
Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων
Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου
Λευκάδας
Επισκευή - συντήρηση δρόμου από
50.000,00
θέση Αλαμανάτο προς οικισμό Πόρου
Βελτίωση ασφαλείας οδικού τμήματος
199.588,33
από θέση Πόντη προς θέση Νηρά Δ.Ε.
Απολλωνίων
Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη
24.000,00
θέση Κουτσουπίδια Τ.Κ. Μαραντοχωρίου
Δ.Ε. Ελλομένου

64-7341.034

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

64-7341.035

ΠΔΕ

64-7341.036

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ
ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

16.
17.

18.

25-7312.046

1.

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Δ.Ε.Λευκάδας και Δ.Ε.Ελλομένου

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

74.000,00

30-7326.133

3.

Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε.
Ελλομένου
Αποκατάσταση μέρους δημοτικής οδού
Βλυχού-Χαραδιάτικων λόγω
κατολίσθησης στη θέση Μελιούς
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.
Ελλομένου

25.000,00

30-7135.014

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(43.000), ΣΑΤΑ
2020 (31.000)
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

4.

5.

6.
7.

Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ Βλυχού

10.000,00

30-7321.016

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8.

Επισκευές – αντικαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης Δ.Ε. Ελλομένου
Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου

80.000,00

25-7312.045

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000,00

30-7323.111

Εισφορές

10.

Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων
ΔΕ Ελλομένου

30.000,00

30-7324.007

Εισφορές

1.

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

9.

2.

3.
4.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

Δ.Κ. Καλάμου
40.000,00
30-7326.007

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 2020

15.200,00

64-7341.026

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

700.000,00
Δ.Κ. Καστού

1.
2.

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

1.

Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυας

2.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

3.

Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου
Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας

40.000,00

30-7326.007

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

Δ.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)
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(188.459,99), ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ (96.165,56)

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
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Δ.Ε. Λευκάδας
1.

Ανάπλαση δημοτικής οδού Ούλωφ Πάλμε

10.000,00

30-7333.116

Ίδιοι Πόροι

2.

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.
Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

3.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας & Σφακιωτών
Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Λευκάδας

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

10.000,00

64-7341.025

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευση Οικισμού
Φρυνίου

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

1,00

63-7342.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

7.

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας

150.000,0

25-7312.013

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8.

Κατασκευή ασφαλτόστρωση δημοτικών
οδών σχεδίου πόλης Λευκάδας

200.000,00

30-7323.086

εισφορές

9.

Κατασκευή κόμβου σχεδίου πόλης
Λευκάδας (Φιλοσόφων κ Αναπαύσεως)

120.000,00

30-7323.081

ΣΑΤΑ 2020

10.

Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Επισκόπου - Νικιάνας

100.000,00

30-7323.058

εισφορές

11.

Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου
Δημοτικού & Γυμνασίου
Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση
πεζοδρομίων Δήμου Λευκάδας

52.000,00

30-7324.005

ΣΑΤΑ 2021

74.000,00

30-7324.006

ΣΑΤΑ ΠΟΕ (36.400)
& ΣΑΤΑ 2021
(37.600)

4.
5.

6.

12.

Δ.Ε. Σφακιωτών
1.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών
Αποκατάσταση επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυάς

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30.000,00

30-7336.057

ΣΑΤΑ 2020

3.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

700.000,00

64-7341.021

Αντώνης Τρίτσης

4.

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Σφακιωτών
Κατεπείγουσα αποκατάσταση δημοτικής
οδού στην Κοινότητα Καβάλου Δήμου
Λευκάδας

100.000,00

25-7312.014

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8.800,00

30-7323.123

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2.

5.

ΩΝΝΙ465ΧΘ7ΡΣΒ

Δ.Ε Μεγανησίου
1.

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

1.313.394,31

63-7336.001

ΕΣΠΑ

ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π

Συνεχιζόμενες μελέτες
α/α

Tίτλος

1

Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας (μελέτη)

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

2

Προταθέντα
ΚΑ Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας
70.680,00
64-7341.015

Πηγή
Χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

ΠΔΕ

60Σ0465ΧΙ8-2ΟΗ

Δ.Ε. Ελλομένου
3.757,25
30-7413.062

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Δ.Ε. Λευκάδας
8.196,36
30-7413.069

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

29.882,52

64-7412.001

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

667146Ψ844ΗΚ0
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3
4

α/α

Μελέτη οριοθέτησης υδατορεμάτων
Νικιάνας
Μελέτη Τροποποίησης Εγκεκριμένου Ρ/Σ
οικ. Επισκόπου -Νικιάνας -Σωτήρως

Τίτλος

2.000,00

30-7413.070

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

5.980,00

30-7413.034

Εισφορές

Μελέτες Νέες
Δήμος Λευκάδας
Προταθέντα
Κ.Α. Εξόδων
2021

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

1

Μελέτη αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων

74.000,00

64-7412.005

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

2
3

Μελέτη βιωσιμότητας - τιμολόγησης ΔΕΥΑ
Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης
εφαρμογής Δ. Λευκάδας
Μελέτη υποδομών προστασίας περιβάλλοντος
και δημόσιας υγείας Δήμου Λευκάδας

13.000,00
65.000,00

63-7425.001
30-7413.028

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Εισφορές

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

24.000,00

30-7425.043

Ίδιοι Πόροι

5

Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών
και έκδοση αδειών / εγκρίσεων

43.400,00

1

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

4

69-7425.001

ΕΣΠΑ

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ

Δ.Ε. Απολλωνίων
33.480,00
63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

Δ.Ε. Ελλομένου
1

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

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

60.000,00

64-7412.003

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

60.000,00

64-7412.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δ.Ε. Λευκάδας
1

2
3

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

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 3 τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2021, όπως εμφανίζεται στον
ανωτέρω πίνακα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2021 και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.»

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Λύγδας, έκανε τις παρακάτω τροποποιήσεις-συμπληρώσεις στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Την με αρ. πρωτ. 41883/2021 (ΑΔΑ 6ΚΣ346ΜΤΛΡ-ΓΚΟ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σύμφωνα με την οποία ενισχύθηκε στο ΠΔΕ 2021 ΣΑΕΠ-22 η χρηματοδότηση του έργου
"Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (ΛΑΓΚΑΔΑ) Δήμου Λευκάδας με Κωδικό Έργου
2017ΕΠ02200006 και την αποδοχή της χρηματοδότησης με την με αριθμ. 201/2021 (ΑΔΑ 9ΠΛ9ΩΛΙ-0Γ8) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας
2.
Την με αρ. πρωτ. 26761/2021 (ΑΔΑ 68Ν346ΜΤΛ6-4ΕΒ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά
την ένταξη της πράξης «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας» με ενάριθμο ΠΔΕ ΥΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και την αποδοχή της χρηματοδότησης με την με αριθμ. 202/2021 (ΑΔΑ
ΨΜΟ6ΩΛΙ-ΓΔΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας
3.
Την με αριθμ. πρωτ. 17479/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007438884) εργολαβική σύμβαση του έργου
"Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας και Σφακιωτών", το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με
στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 1480 (ΑΔΑ: ΨΣΝΘΩΛΙ-ΦΦ6) του Δήμου Λευκάδας το οποίο εξοφλήθηκε στις 4-12-2020,
για τον την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου και συνεπώς την ορθή εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους
2021 στον ανάλογο ΚΑΕ του ποσού των 16.880,00€.»
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών του Δημ. Συμβουλίου.
Ο κ. Δρακονταειδής Κων/νος είπε τα εξής: Ψηφίζουμε τις χρηματοδοτήσεις των έργων και τις πιστώσεις που αφορούν
τους εργαζομένους. «Κατά» στα υπόλοιπα.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Ψηφίζουμε το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων και των εργαζομένων. «Παρών» για τα
υπόλοιπα.
Ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, είπε: Υπέρ στο κομμάτι των εργαζομένων. «Κατά» στα υπόλοιπα.
Ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, είπε: Υπέρ στις επιχορηγήσεις των έργων και τις πιστώσεις για τους εργαζόμενους και στα
υπόλοιπα «παρών».
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης, όπως συμπληρώθηκε κατά την συζήτηση του θέματος ψήφισαν δεκαοκτώ (18) Δ.Σ.
Υπέρ της τοποθέτησης του κ. Δρακονταειδή Κων/νου, ψήφισαν τέσσερις (4) Δ.Σ. οι κ.κ. Δρακονταειδής Κων/νος,
Σέρβος Κων/νος, Χαλικιάς Ευάγγελος, και Γληγόρης Χρήστος
Υπέρ της τοποθέτησης του κ. Γληγόρη Κων/νου, ψήφισαν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη
Ρεκατσίνα Σεβαστή.
Υπέρ της τοποθέτησης του κ. Βερροιώτη Ευάγγελου, ψήφισαν δύο (2) Δ.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και
Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Υπέρ της τοποθέτησης του κ. Ζαβιτσάνου Πέτρου, ψήφισε ο κ. Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ης

1.Εγκρίνει την αρ. 206-21 (ΑΔΑ: 6ΤΟΞΩΛΙ-Γ1Α) απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στην έγκριση της 3
αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου έτους 2021, όπως συμπληρώθηκε κατά την συζήτηση του θέματος
και συγκεκριμένα:

Α . (Αρ. 206-21 απόφαση της Ο.Ε.)
Α. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων που αφορά την ένταξη της Πράξης "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυχρονισμού και εξοικονόμηση
ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας" με Κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020", συνολικής δαπάνης 1.808.400,00 ευρώ β) την υπ’ αρ. 195/2021
(ΑΔΑ: 9ΩΠΩΩΛΙ-ΔΚΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει να εγγραφούν στο
προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1321.006 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας με κωδικό ΟΠΣ
5076732 στο Επιχ. Προγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" με το ποσό των
1.808.400,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7321.002 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης ΑΠΕ
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 1.690.000,00 €, για την υλοποίηση στοχευόμενων
παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Λευκάδας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.001 με τίτλο «Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή
τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών/εγκρίσεων» με το ποσό των 43.400,00 €, για την πραγματοποίηση των ως άνω
περιγραφομένων στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. αναγκαίων ενεργειών.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.002 με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης»
με το ποσό των 70.000,00 €, για την παρακολούθηση της επίτευξης των ενεργειακών στόχων της πράξης, την ανάπτυξη
πιστοποιημένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και την κατάρτιση / υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου
δικτύωσης, προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων της πράξης.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7425.003 με τίτλο «Διενέργεια Ex Post ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση β'
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» με το ποσό των 5.000,00 €, για την πραγματοποίηση των ως άνω
περιγραφομένων στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. αναγκαίων ενεργειών.
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Β. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
(1) Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 18404/10-03-2021 (ΑΔΑ: Ρ75Μ46ΜΤΛ6-Θ8Λ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την ένταξη στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, της Πράξης "Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς", προϋπολογισμού 372.000,00
ευρώ β) την αρ. 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει να εγγραφούν στο
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.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.043 με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" με το ποσό των 372.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7135.002 με τίτλο «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων» με το ποσό
των 372.000,00 ευρώ, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. ενέργειας.

(2) Λαμβάνοντας υπόψη: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 26761/06-04-2021 (ΑΔΑ: 68Ν346ΜΤΛ6-4ΕΒ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την ένταξη Πράξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
IV "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων", προϋπολογισμού για το Δήμο Λευκάδας
600.000,00 ευρώ και β) την αρ. 202/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της χρηματοδότησης, θα πρέπει
να εγγραφούν στο 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.Δ.Ε.)
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1322.044 με τίτλο «Χρηματοδότηση της Πράξης: Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" με το ποσό των 600.000,00 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέων ΚΑΕ στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7135.001 με τίτλο «Προμήθεια ταρτάν και εξοπλισμού στίβου Σταδίου Λευκάδας» με το
ποσό των 378.820,00 €, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. προμήθειας.

-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 69-7326.001 με τίτλο «Αναβάθμιση γηπέδου Αγ. Πέτρου» με το ποσό των 221.180,00 €, για
την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε. ενέργειας.

(3) Λαμβάνοντας υπόψη (α) την με αριθμ. πρωτ. 17479/2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007438884) εργολαβική σύμβαση του
έργου "Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας και Σφακιωτών", (β) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με
στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 1480 (ΑΔΑ: ΨΣΝΘΩΛΙ-ΦΦ6) του Δήμου Λευκάδας με ημ. εξοφλ. 04-12-2020, που αφορά την πληρωμή
του 1ου λογαριασμού του έργου, (γ) την εκ παραδρομής αναγραφή υπολειπόμενου ποσού στο Τεχνικό Πρόγραμμα στον ανάλογο
ΚΑΕ, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των ΚΑΕ Εσόδου - Εξόδου του έργου για να γίνει δυνατή η αποπληρωμή της σύμβασης, θα
πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α. Εσόδου και Εξόδου.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για

χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του

Π.Δ.Ε.)

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1322.036 με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Λευκάδας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ." με το
ποσό των 1.005,32 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη αύξηση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 64-7341.023 με τίτλο «Αποκαταστάσεις κοινόχρηστων χώρων στις Δ.Ε. Λευκάδας &
Σφακιωτών" με το ποσό των 1.005,32 €.

Γ. Λοιπές επιχορηγήσεις
(1) Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 22848/26-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, προϋπολογισμού για το Δήμο Λευκάδας 97.600,00 ευρώ,
αποδεχόμαστε την πίστωση και θα πρέπει να εγγραφούν στο προϋπολογισμό του έτους 2021 ανάλογες εγγραφές στους Κ.Α.
Εσόδου και Εξόδων.
Τροποποίηση Κ.Α. Εσόδων για λοιπές επιχορηγήσεις
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-

Δημιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1219.025 με τίτλο «Επιχορήγηση Δ. Λευκάδας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού " με το ποσό των 97.600,00 €.

Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την ενίσχυση των ΚΑΕ καθώς και την δημιουργία νέων στους
παρακάτω Κ.Α. Εξόδων:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων» με το ποσό των 43.037,82 €, για την εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από τα πρακτικά
συμβιβασμού, όπως πρωτοκολλήθηκαν με τα υπ΄αρ. πρωτ. 1115/12-01-2021 και 8430/17-02-2021, τα οποία
ισοδυναμούν με δικαστικές αποφάσεις και δεν ήταν εφικτό να εξοφληθούν εντός του έτους 2020 λόγω κυρίως αδυναμίας
είσπραξης τακτικών εσόδων, που οφειλόταν στην εμφάνιση της πανδημίας.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των 22.459,50 €, που αφορά τις αποδοχές προσωπικού που έχει προσληφθεί για
την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2021
τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και
επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α." με το ποσό των 6.537,50 €, που αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. του ανωτέρω προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 τριών (3) ατόμων για τη στελέχωση
της υπηρεσίας καθαριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν
από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)" με το ποσό των 14.895,00 €, που αφορά τις αποδοχές προσωπικού που έχει προσληφθεί για
την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021
τεσσάρων (4) ατόμων για τη στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και
επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α." με το ποσό των 3.623,94 €, που αφορά τις
εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. του ανωτέρω προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 τεσσάρων (4) ατόμων για τη
στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)" με το ποσό των 5.680,00 €, που αφορά μέρος των αποδοχών του προσωπικού που έχει
προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας
για το έτος 2021 δέκα (10) ατόμων για τη στελέχωση της υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 35-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού" με το ποσό των 1.366,24 €,
που αφορά μέρος των εργοδοτικών εισφορών Ι.Κ.Α. προσωπικού που έχει προσληφθεί για την πλήρωση θέσεων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας για το έτος 2021 δέκα (10) ατόμων για τη
στελέχωση της υπηρεσίας Πρασίνου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού Covid-19.

(2) Λαμβάνοντας υπόψη: (α) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 49 (ΑΔΑ: 6ΡΗ0ΩΛΙ-9ΘΧ) με
ημ. εξοφλ. 28-01-2021που αφορά την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών απασχολουμένων στα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. για τον μήνα Νοέμβριο 2020, (β) το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με στοιχεία Σειρά Α/Αριθμός 153 (ΑΔΑ:
9ΘΠΧΩΛΙ-8ΚΠ) με ημ. εξοφλ. 26-02-2021, που αφορά την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών απασχολουμένων στα προγράμματα
κοινωφελούς εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, λόγω της πληρωμής των παραπάνω το 2021, κρίνεται
αναγκαία η ενίσχυση των αντίστοιχων ΚΑΕ Εσόδων - Εξόδων.
Αύξηση Κ.Α. Εσόδου για λοιπές επιχορηγήσεις
-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εσόδου 1219.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ" με το ποσό των 26.390,87 €.
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη αύξηση ΚΑΕ ισόποσου ποσού στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:

-

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 70-6054.005 με τίτλο «Εισφορές ΙΚΑ απασχολούμενων ΟΑΕΔ" με το ποσό των 26.390,87 €.

Δ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Πυροπροστασίας.
-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.026 με τίτλο «Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών» κατά το ποσό των 25.600,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί η πίστωση, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 671/06-04-2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.
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Το ανωτέρω ποσό των 25.600,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 70-6262.006 με τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης πυροσβεστικών κρουνών» κατά το ποσό των
24.800,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών
κρουνών, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 671/06-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Λευκάδας.
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 70-6041.003 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για λόγους
πυροπροστασίας» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αποδοχές του προσωπικού που
πρόκειται να προσληφθεί κατά τη θερινή περίοδο.

Ε. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-6699.005 με τίτλο «Προμήθεια. ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Σφακιωτών, ΔΕ Απολλωνίων και ΔΕ
Καρυάς» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7336.001 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δικτύων ηλεκτροφωτισμού Καλάμου,
Καστού» κατά το ποσό των 12.700,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 20-7425.001 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού» κατά το ποσό των 5.000,00 ευρώ,
επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω ποσό των 22.700,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στον παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 20-7336.011 με τίτλο «Συντήρηση - βελτίωση εγκαταστάσεων και δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Δ.Ε. Απολλωνίων» κατά το ποσό των 22.700,00 ευρώ, προκειμένου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες
συντήρησης των εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού για να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου,
σύμφωνα με το υπ΄αρ. εσ. πρωτ. 679/06-04-2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΤ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων υπηρεσιών (00-35-70) και μεταφορά τους στο αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111)

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6453.001 με τίτλο «Διαχείριση πακέτου λειτουργίας στόλου οχημάτων Δήμου» κατά το ποσό των
925,92 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

-

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.003 με τίτλο «Προμήθεια βιβλίων» κατά το ποσό των 314,08 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να
διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

-

Διαγράφεται ο Κ.Α.Ε. 35-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εξαρτήματος για τον φορτωτή case SR250 καταστροφέα κλαδιών
και χόρτων» κατά το ποσό των 13.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί η πίστωση που είχε προβλεφθεί κατά
τη σύνταξη του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 685/07-04-2021 έγγραφο του Τμήματος
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Λευκάδας.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6021.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των 8.744,00
ευρώ, που αφορά τις τακτικές αποδοχές πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας σχολικών φυλάκων, λόγω
θανάτου.

-

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6052.002 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σχολικών Φυλάκων» κατά το ποσό των
1.491,00 ευρώ, που αφορά τις εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας σχολικών
φυλάκων, λόγω θανάτου.

Το ανωτέρω ποσό των 24.475,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.022 με τίτλο «Έλεγχος πιστοποίησης παιδικών χαρών» κατά το ποσό των 3.000,00
ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
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-

Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.120 με τίτλο «Εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος και κατασκευής ξυλοτύπων» κατά το
ποσό των 4.000,00 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάσταση των ζημιών στο οδόστρωμα και να
κατασκευαστεί ξύλινος φράχτης περίφραξης.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 35-6117.003 με τίτλο «Ανάθεση σε δασολόγο κατάρτισης έκθεσης φωτοερμηνείας ακινήτου στη
θέση ¨Γεφύρι Λαγκάδας¨, Τ.Κ. Αγ. Νικήτα, Δ.Ε. Λευκάδας» κατά το ποσό των 1.240,00 ευρώ, στα πλαίσια γνωμοδότηση
για δικαστική εκκρεμή υπόθεση βαρύνουσας σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το υπ' αρ.
εσωτ. πρωτ. 683/07-04-2021 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Συμβούλου.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 35-6414.001 με τίτλο «Μεταφορές εξαχθέντων κλαδεμάτων» κατά το ποσό των 20.000,00 ευρώ,
προκειμένου να καλυφθούν οι μεταφορές των εξαχθέντων κλαδεμάτων της υπηρεσίας σε εξουσιοδοτημένο χώρο
εναπόθεσης κλαδιών, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 685/07-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου Δήμου Λευκάδας

-

Δημιουργείται ο Κ.Α. Εξόδων 70-6013.001 με τίτλο «Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄)» κατά
το ποσό των 10.235,00 ευρώ, που αφορά στην αποζημίωση του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας της υπηρεσίας
σχολικών φυλάκων λόγω θανάτου, σύμφωνα με το υπ' αρ. εσωτ. πρωτ. 682/07-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας.

-

Δημιουργείται ο Κ.Α.Ε. 70-6117.009 με τίτλο «Υπηρεσίες αξιολόγησης του καταδυτικού αποθέματος της Λευκάδας» κατά
το ποσό των 12.400,00 ευρώ, για την πραγματοποίηση της ως άνω περιγραφόμενης στον τίτλο του νέου Κ.Α.Ε.
ενέργειας.

Ζ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6699.012 με τίτλο «Προμήθεια νερού από σύνδεσμο ύδρευσης των Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας»
κατά το ποσό των 14.860,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά τη
σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7336.058 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών εξαρτημάτων γεωτρήσεων
αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ» κατά το ποσό των 4.000,00 ευρώ, επειδή δεν πρόκειται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό
που είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού
Το ανωτέρω ποσό των 18.860,00 ευρώ μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού στους παρακάτω Κ.Α.Ε.:
Αυξάνεται ο Κ.Α.Ε. 25-6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 12.242,00 ευρώ, που αφορά την μετακίνηση τακτικού υπαλλήλου στην
Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1630/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ω80ΣΩΛΙΩΑ2) απόφασης Δημάρχου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» κατά το ποσό των 3.200,00 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη δύο
έκτακτων υπαλλήλων - υδρονομέων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
δίμηνης απασχόλησης, σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 696/08-04-2021 έγγραφο του τμήματος ύδρευσης –
αποχέτευσης.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6051.006 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ ΑΠΔΔ» κατά το ποσό των 2.618
ευρώ, που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω μετακίνησης τακτικού υπαλλήλου στην Υπηρεσία Ύδρευσης,
Άρδευσης και Αποχέτευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1630/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ω80ΣΩΛΙ-ΩΑ2) απόφασης
Δημάρχου.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.» κατά το ποσό των 800,00 ευρώ, που
αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές δύο έκτακτων υπαλλήλων - υδρονομέων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, σύμφωνα με το υπ’ αρ.
εσ. πρωτ. 696/08-04-2021 έγγραφο του τμήματος ύδρευσης – αποχέτευσης.
Mετά τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό, Κ.Α.Ε. 9111, διαμορφώνεται στο ποσό των 116.643,81 ευρώ (143.043,81 26.400,00).

Η. Αλλαγές στην περιγραφή των Κ.Α. που δεν επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 00-8262.001 από «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2010ΣΕ07580080 - Αποχέτευση
παραλιακών οικισμών Δήμου Ελλομένου» σε νέο τίτλο «Ανάκληση χρημ/σης του έργου: 2015ΣΕ07600008 Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης Ν. Λευκάδας», που εκ παραδρομής συντάχθηκε κατά την κατάρτιση
ης
της 1 αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2021.
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-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 70-6162.002 από «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος
2020» σε νέο τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021», που εκ παραδρομής
συντάχθηκε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021.

-

Τροποποιείται το λεκτικό του Κ.Α.Ε. 30-7425.045 από «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγρ/σμό και
οργάν. επιχ. δρ. προμήθειας εξοπλ. και λειτουργ. σειραδίων κομποστοπ. βιοαποβλήτων με τη μεταφορά της σχετ.
τεχνογνωσίας για το μεταβατικό στάδιο» σε νέο τίτλο «Γενικές υπηρεσίες συμβούλου για σχεδιασμό, προγραμματισμό &
οργάνωση επιχειρησιακών δράσεων για τα αδρανή απόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα του Δ.
Λευκάδας», σύμφωνα με το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 711/09-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.»

Β. (Συμπληρωματικά στην υπ αρ. 206-21 απόφαση της Ο.Ε.)
Α. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1. Την με αρ. πρωτ. 41883/08-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΣ346ΜΤΛΡ-ΓΚΟ) απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων, της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων. του Τμήματος Κατάρτισης Ετήσιων
Προγραμμάτων με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2021 ΣΑΕΠ -22 η επιπλέον χρηματοδότηση του έργου
"Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (ΛΑΓΚΑΔΑ) Δήμου Λευκάδας με Κωδικό Έργου 2017ΕΠ02200006
για την υπογραφή της πρώτης ΣΣΕ.
2. Την αριθ.201/2021 (ΑΔΑ: 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.Δ.Ε.
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 1322.019 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση - Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια
(Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας» με το ποσό των 498.054,02 ευρώ στη ΣΑΕΠ 022 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.).
Μεταφορά από το αποθεματικό (Κ.Α.Ε. 9111) για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. στον παρακάτω Κ.Α. Εξόδου:
Δημιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 64-7323.011 με τίτλο «Συμπληρωματική σύμβαση - Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα Πεκούλια (Λαγκάδα) Δήμου 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
η
που αφορά: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 2819/21-12-2018 (ΑΔΑ:ΨΖΑΠ7ΛΕ-ΖΓ9) έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσωv της 1
τροποποίησης της πράξης: ¨Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας¨ - κωδικός ΟΠΣ: 5006063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020. β) την αρ. 493/03-12-2018 απόφαση
του Δ.Σ. και γ) το υπ’ αρ. πρωτ. 26070/18-12-2018 έγγραφο του Δημάρχου 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
Δημιουργείται 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 Δήμου Λευκάδας" με κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο Ε.Π. "Ιόνια Νησιά 20142020"» 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:
Δημιουργείται 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 Δελτίο (AF 6.1), β) το από 09/04/2021 υπογεγραμμένο
ο
έντυπο ανάλυση προϋπολογισμού (JOB, 2.3), γ) το υπ’ αρ. εσ. πρωτ. 718/12-04-2021 που αφορά το 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: 31-05-2021) 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 Δήμος Λευκάδας για τη θέση του
περιβαλλοντολόγου.
Διαγράφεται 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.
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Διαγράφεται 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.
Διαγράφεται 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.
Διαγράφεται 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.:
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και
διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η
διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το
πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 ανακύκλωσης στον Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του
μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων του.
Δημιουργείται 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 Δήμο Λευκάδας. Η διαμόρφωση του μόνιμου εργαστηρίου είναι σύμφωνη με τους στόχους του
έργου και διασφαλίζει την απαραίτητη για το πρόγραμμα βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.
Δ. 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 Δ/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 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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ΣΤ. Αυξομειώσεις Κ.Α. Εξόδων Υπηρεσιών 00- 15- 30- 35- 70
Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6495.001 με τίτλο «Λοιπές Δαπάνες» 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.
Το ανωτέρω ποσό των 14.420,00 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 Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της Δ/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 τρέχον έτος και αφορά τις καθαρίστριες
των γραφείων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. εσ. πρωτ. 724/13-04-2021 έγγραφο της Δ/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 Δ/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 Δ/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 Δ/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
Δ/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 Δ/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 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, το αποθεματικό Κ.Α.Ε. 9111 παραμένει στο ποσό των 116.643,81 ευρώ.»

ης

2.Εγκρίνει την αρ. 3/2021 απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση της 3 τροποποίησης του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2021, όπως τροποποιήθηκε κατά την συζήτηση του θέματος, και
διαμορφώνεται ως εξής:
Συνεχιζόμενα έργα
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α/α

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

Δήμος Λευκάδας
1.

Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης
πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας

280.738,25

63-7341.011

ΕΣΠΑ

ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ

2.

Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την
δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου
Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Λευκάδας
Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το
οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων
Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων
ιχθυοτροφείου (Αυλαίμων)

528.668,19

30-7341.015

ΕΣΠΑ

ΩYEN7ΛΕ-N9N

4.164,99

30-7333.106

ΠΔΕ

6Υ58464ΧΘΞ-ΣΗΛ

212.000,00

70-7336.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

3.

4.
5.

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

42.668,88

30-7341.012

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

6.

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας

198.561,71

30-7326.127

ΠΔΕ

6Ω5Ω465ΧΙ8-Σ53

7.

Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου
Λευκάδας
Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας
Επισκευή - Αποκατάσταση Παιδικών
Χαρών
Επισκευή, συντήρηση κτιρίων αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις σχολείων
Δήμου Λευκάδας
Επισκευή-Συντήρηση Κλειστού
Γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας

883.320,08

63-7342.001

Φιλόδημος Ι

ΩΘΞΧ465ΧΘ7-2Φ5

247.490,88
35.617,31

30-7331.028
30-7332.003

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

64ΟΤ465ΦΘΕ-ΔΗΙ

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

ΠΔΕ

28.999,99

30-7326.120

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

α/α

Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου
εισόδου Τσουκαλάδων στο χώρο της
δεξαμενής
Κατασκευή ΜΟΠΑΚ Δήμου Λευκάδας
Πιλοτική δράση Εμαυτίων διαμόρφωση
των αθλητικών εγκαταστάσεων του
αύλειου χώρου του σχολικού
συγκροτήματος 2ου και 3ου Δημοτικού
Σχολείου Λευκάδας
Αναπλάσεις –Διαμορφώσεις
κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λευκάδας

Tίτλος

Προταθέντα
2021

ΚΑ Εξόδων

Πηγή
χρηματοδότησης

7ΣΓΣ465ΧΙ8-ΧΔΛ

ΩΓ7Θ0-ΗΥΕ
6ΩΛ7465ΧΙ8-ΠΕ0
6Η32465ΧΙ8-Κ10

ΑΔΑ
ένταξης

Δ.Ε. Απολλωνίων
1.

1η συμπληρωματική σύμβαση:
Κατασκευή έργων αγκυροβολίου
τουριστικών σκαφών Βασιλικής

2.

3.

4.
5.

216.759,64

64-7341.019

ΕΣΠΑ

6Η32465ΧΙ8-Κ10

Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών
Βασιλικής

2.280.933,74

64-7341.002

ΕΣΠΑ

Β4Β77ΛΕ-Ζ2Ε

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε Απολλωνίων,
Ελλομέννου, Καρυάς
Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών
Δ.Ε. Απολλωνίων
Βελτίωση οδικού τμήματος από
θέση Πόντι προς θέση Νηρά Δ.Ε.
Απολλωνίων

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

22.906,48

30-7341.011

ΠΑΑ 2014-2020

73ΨΚ7ΛΕ-Ω4Ρ

5.926,88

64-7323.012

ΠΔΕ

75ΧΛ465Χ18-Γ58
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6.
7.

8.
9.

Επισκευή δημοτικού σχολείου
Ευγήρου
Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις
λόγω πλημμυρών σε Δημοτικό οδό
Κοντάραινας (Από επαρχιακό προς
ποτάμι)
Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού
Βασιλικής Δήμου Λευκάδας
Επισκευή Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
οικίσκου στην Τ.Κ Αγίου Πέτρου

235,61

30-7331.045

ΣΑΤΑΣ ΠΟΕ

2.274,80

30-7326.121

ΠΔΕ

ΟΚΛΓ465ΧΘΖΠΧΝ

108.935,81

64-7323.017

ΠΔΕ

6ΩΙΑ465ΧΘ7-ΚΦ8

27.648,58

30-7331.043

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Δ.Ε. Ελλομένου
1.

2.
3.

4.

5.

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

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

54.287,00

30-7331.037

ΤΑΣ

27.500,01

15-7342.005

ΠΔΕ

1.178,88

30-7323.103

Εισφορές, ίδιοι
πόροι

31.100,00

30-7323.108

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Δ.Κ. Καλάμου
1.
2.

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

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Κ. Καστού
1.
2.

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

31.104,98

63-7341.007

ΕΣΠΑ

320,00

30-7336.035

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ

Δ.Ε. Καρυάς
1.

2.
3.

4.

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε Απολλωνίων,
Ελλομέννου, Καρυάς
Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης στον
Άγιο Δονάτο Εγκλουβής
Κατασκευή χώρων υγιεινής Δημοτικού
κτιρίου Τ.Κ. Πηγαδισάνων (πρώην
Δημοτικό Σχολείο)
Προσαρμογή Παιδικού σταθμού
Καρυάς Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ.
99/2017

36.580,00

64-7341.024

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

12.300,00

30-7336.003

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

12.000,00

30-7321.011

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

15.040,70

15-7342.004

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Δ.Ε. Λευκάδας
1.

2
3
4
5

6

23.112,31

63-7341.009

ΕΣΠΑ

Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4

16.880,00

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου
Λευκάδας (συνθετικός χλοοτάπητας)
Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου
Μηνά
Έργα διαμόρφωσης δημοτικών οδών
περιοχής Αγίου Μηνά πόλης
Λευκάδας

119.910,17

30-7326.109

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

70ΔΟ465ΦΘΘ-ΦΑΙ

22.884,26

30-7326.004

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

33.408,58

64-7323.013

ΠΔΕ

Έργο διευθέτησης ομβρίων Νικιάνας
από Στροφή έως Χείμμαρο

37.811,84

30-7326.126

ΣΑΤΑ 2019

Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών
ύδρευσης οδού Αναπαύσεως,
περιοχής Αγίας Μαρίνας – Αγ.
Ιωάννης και οδού Σβορώνου
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών

Ω81Τ465ΧΙ8-5ΔΘ

28

7

400.000,00

63-7342.005

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.749,99

30-7331.047

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

26.500,00

15-7342.002

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

25.500,00

15-7342.003

ΠΔΕ

65ΒΒ465ΧΘ7-17Φ

Τσιμεντόστρωση Δρόμων περιοχής
Καλιγωνίου πίσω από LIDL

7.298,37

30-7333.102

Ίδιοι πόροι

1

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών

16.880,00

64-7341.023

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

2

Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Σφακιωτών

28.000,01

30-7331.046

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8
9

10
11

Κατασκευή αντλιοστασίου στην
Ανατολική παραλία καθώς και
καταθλιπτικού αγωγού από το
αντλιοστάσιο έως τη Μονάδα
Επεξεργασίας Λυμάτων
Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε.
Λευκάδας
Προσαρμογή Βρεφονηπιακού
Σταθμού Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ.
99/2017
Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού
Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017

7Α9Γ7ΛΕ-ΔΩΘ

Δ.Ε. Σφακιωτών
68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δήμος Μεγανησίου
1
2
3

4

5

α/α

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού
ύδρευσης Δήμου Μεγανησίου
Αποκατάσταση, ανάδειξη και νέα
χρήση ελαιοτριβείου Βαθέως
Έργα αποκατάστασης τελικής
κάλυψης & επανένταξη στο φυσικό
περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου
Μεγανησίου στη θέση ΣΚΙΖΑ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών
Σπαρτοχωρίου-Κατωμερίου Δήμου
Μεγανησίου
Παραδοσιακό ελαιοτριβείο
Κατωμερίου

Tίτλος

Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών
δρόμων για λόγους πυροπροστασίας
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Λευκάδας
Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού
οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό
ιχθυοτροφείο Λευκάδας
Αποπεράτωση Δημοτικού Θεάτρου
Λευκάδας
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών
Δήμου Λευκάδας
Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου
Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας
Κατασκευή έργων διευθέτησης όμβριων
Δήμου Λευκάδας
Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης
Λευκάδας - τμήμα έργου: Περιοχή Α Είσοδος κόμβος
Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
πρανών κατά μήκος του οδικού δικτύου
δημοτικού στον Δήμο Λευκάδας
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης
δημοτικής οδού Φρυνίου

202.744,95

63-7341.012

ΕΣΠΑ

ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ

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
Κ.Α. Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας

ΑΔΑ
ένταξης

30-7323.120

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙ
Α 2021

30-7326.132

ΣΑΤΑ 2021

64-7341.020

ΕΣΠΑ

ΩΨΛΠ7ΛΕ - ΞΚΟ

69-7321.001

ΕΣΠΑ

67ΑΛ7ΛΕ-ΖΤ9

30-7323.119

ΣΑΤΑ 2021

74.400,00
200.000,00
500.000,00

Πηγή
χρηματοδότησης

6.332.000,00
160.000,00
64.000,00

70-7323.007

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

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

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ

29

11
12
13
14
15

16

1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12

13
14

15

16
17

18
19.

Συντήρηση –επισκευή νεκροταφείων
Δήμου Λευκάδας
Συντήρηση-επισκευή δημοτικών κτιρίων
Δήμου Λευκάδας
Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Λευκάδας

40.000,00

45-7336.009

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

100.000,00

30-7311.003

ΣΑΤΑ 2021

100.000,00

30-7323.118

ΣΑΤΑ 2020

Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου
220.500,00
Λευκάδας
Συμπληρωματική σύμβαση
26.638,76
αποκατάστασης ζημιών που υπέστη το
οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων
Εκσυγχρονισμός, ενεργειακή
1.690.000,00
αναβάθμιση και δράσεις αξιοποίησης
ΑΠΕ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Λευκάδας
Δ.Ε. Απολλωνίων
Αντιπλημμυρική προστασία εντός
520.000,00
σχεδίου πόλης Βασιλικής
Αποκαταστάσεις αντλιοστασίων και
180.000,00
δικτύων ύδρευσης
Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
74.000,00
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

64-7341.032

ΟΠΣΑΑ

30-7333.121

Ιδίοι Πόροι

69-7321.002

ΕΣΠΑ

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

ΠΔΕ

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

Αποκατάσταση –επισκευή κοινοχρήστων
χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων
Αποπεράτωση - βελτίωση Η/Μ
εγκαταστάσεων του τουριστικού
αγκυροβολίου Βασιλικής Λευκάδας
Αποπεράτωση αγροτικών οδών στη
θέση Τράχηλος και Άρμενο
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Τ. Κ.
Σύβρου
Επισκευές δημοτικού οδικού δικτύου και
κοινόχρηστων χώρων που επλήγησαν
από την κακοκαιρία
Κατασκευή δρόμου σχεδίου πόλης
Βασιλικής
Κατασκευή τεχνικών αντιπλημμυρικών
έργων στην Δ.Ε. Απολλώνιων, λόγω
θεομηνίας
Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών απο θεομηνίες
Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην
κοινότητα Αγ. Πέτρου Δήμου Λευκάδας
Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις
Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων
Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου
Λευκάδας
Επισκευή - συντήρηση δρόμου από
θέση Αλαμανάτο προς οικισμό Πόρου
Βελτίωση ασφαλείας οδικού τμήματος
από θέση Πόντη προς θέση Νηρά Δ.Ε.
Απολλωνίων
Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη
θέση Κουτσουπίδια Τ.Κ. Μαραντοχωρίου
Αναβάθμιση γηπέδου Αγ. Πέτρου

63-7342.003
63-7342.004
30-7326.133

96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4

30-7336.056

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

20-7321.001

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

23.000,00

30-7323.117

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

700.000,00

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

900.000,00

63-7341.019

ΠΔΕ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

12.500,00

30-7322.001

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

40.000,00
60.367,01

ΠΔΕ
300.000,00
145.000,00

30-7323.067

εισφορές
ΠΔΕ

82.500,00

6Α7946ΜΤΛΡ-Ξ4Ω

64-7341.030

30-7326.131

Ψ72ΛΗ6ΜΤΛ6ΣΩΤ

150.000,00

30-7323.115

ΣΑΕ 055

140.000,00

64-7341.033

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

110.411,67

64-7341.034

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

50.000,00

64-7341.035

ΠΔΕ

199.588,33

64-7341.036

ΠΔΕ

ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ
ΨΒΨ7465ΧΘΞΤ0Ζ

24.000,00

25-7312.046

221.180,00

69-7326.001

Φιλόδημος ΙΙ

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

68Ν346ΜΤΛ6-4ΕΒ

Δ.Ε. Ελλομένου
1

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Δ.Ε.Λευκάδας και Δ.Ε.Ελλομένου

58.000,00

30

2

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

74.000,00

30-7326.133

3

Αποκατάσταση δεξαμενών Δ.Ε.
Ελλομένου
Αποκατάσταση μέρους δημοτικής οδού
Βλυχού-Χαραδιάτικων λόγω
κατολίσθησης στη θέση Μελιούς
Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε.
Ελλομένου

25.000,00

30-7135.014

ΣΑΤΑ ΠΟΕ
(43.000), ΣΑΤΑ
2020 (31.000)
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

4

5

6
7

Επισκευές νηπιαγωγείου Τ.Κ Βλυχού

10.000,00

30-7321.016

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

8

Επισκευές – αντικαταστάσεις δικτύου
ύδρευσης Δ.Ε. Ελλομένου
Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου

80.000,00

25-7312.045

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.000,00

30-7323.111

Εισφορές

10

Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων
ΔΕ Ελλομένου

30.000,00

30-7324.007

Εισφορές

1

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

9

2

3
4

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

Δ.Κ. Καλάμου
40.000,00
30-7326.007

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

15.200,00

64-7341.026

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

64-7341.021

ΠΔΕ

ΩΝΝΙ465ΧΘ7-ΡΣΒ

700.000,00

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

Δ.Κ. Καστού
1
2

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

1

Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυας

2

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Απολλωνίων, Ελλομένου, Καρυάς

3

Αποκατάσταση πολιτιστικού κέντρου
Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας

40.000,00

30-7326.007

ΣΑΤΑ 2021

32.000,00

70-7323.006

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2020

Δ.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)
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(188.459,99), ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ (96.165,56)

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δ.Ε. Λευκάδας
1

Ανάπλαση δημοτικής οδού Ούλωφ Πάλμε

10.000,00

30-7333.116

Ίδιοι Πόροι

2

Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Ε.
Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου

58.000,00

30-7312.002

ΣΑΤΑ 2020

3

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας & Σφακιωτών
Αποκατάσταση - επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Λευκάδας

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

10.000,00

64-7341.025

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινων
σημείων στις ΔΕ Λευκάδας, ΔΕ
Ελλομένου. ΔΕ Απολλωνίων
Επέκταση δικτύου αποχέτευση Οικισμού
Φρυνίου

900.000,00

63-7341.019

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

1,00

63-7342.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Λευκάδας

150.000,0

25-7312.013

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4
5

6
7

31

8

Κατασκευή ασφαλτόστρωση δημοτικών
οδών σχεδίου πόλης Λευκάδας

200.000,00

30-7323.086

εισφορές

9

Κατασκευή κόμβου σχεδίου πόλης
Λευκάδας (Φιλοσόφων κ Αναπαύσεως)

120.000,00

30-7323.081

ΣΑΤΑ 2020

10

Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης
Επισκόπου - Νικιάνας

100.000,00

30-7323.058

εισφορές

11

Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου
Δημοτικού & Γυμνασίου
Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση
πεζοδρομίων Δήμου Λευκάδας

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)
ΠΔΕ

12

13.

Συμπληρωματική σύμβασηΑποκατάσταση οδού ΑσπρογερακάταΠευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας

6ΚΣ346ΜΤΛΠΓΚΟ

Δ.Ε. Σφακιωτών
1

Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων
Δ.Ε Λευκάδας &Σφακιωτών
Αποκατάσταση επισκευή κοιν. χώρων
Δ.Ε. Σφακιωτων και Δ.Ε. Καρυάς

74.000,00

30-7326.134

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

30.000,00

30-7336.057

ΣΑΤΑ 2020

3

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας

700.000,00

64-7341.021

Αντώνης Τρίτσης

4

Επεκτάσεις και αντικαταστάσεις δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Σφακιωτών
Κατεπείγουσα αποκατάσταση δημοτικής
οδού στην Κοινότητα Καβάλου Δήμου
Λευκάδας
Συμπληρωματική σύμβασηΑποκατάσταση οδού ΑσπρογερακάταΠευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας

100.000,00

25-7312.014

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

8.800,00

30-7323.123

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

498.054,02

64-7323.011

ΠΔΕ

2

5

6.

ΩΝΝΙ465ΧΘ7ΡΣΒ

6ΚΣ346ΜΤΛΠΓΚΟ

Δ.Ε Μεγανησίου
1.

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

1.313.394,31

63-7336.001

ΕΣΠΑ

ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π

Συνεχιζόμενες μελέτες
α/α

Tίτλος

1

Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου
Απόλλωνα Λευκάδας (μελέτη)

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

Προταθέντα
ΚΑ Εξόδων
2021
Δήμος Λευκάδας
70.680,00
64-7341.015

Πηγή
Χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

ΠΔΕ

60Σ0465ΧΙ8-2ΟΗ

Δ.Ε. Ελλομένου
3.757,25
30-7413.062

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

Δ.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
Δήμος Λευκάδας
Προταθέντα
Κ.Α. Εξόδων
2021

667146Ψ844-ΗΚ0

Πηγή
χρηματοδότησης

ΑΔΑ
ένταξης

1

Μελέτη αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων

74.000,00

64-7412.005

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

2

Μελέτη βιωσιμότητας - τιμολόγησης ΔΕΥΑ

13.000,00

63-7425.001

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25
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3

Μελέτη διορθωτικών παρεμβάσεων πράξης
εφαρμογής Δ. Λευκάδας
Μελέτη υποδομών προστασίας περιβάλλοντος
και δημόσιας υγείας Δήμου Λευκάδας

65.000,00

30-7413.028

Εισφορές

24.000,00

30-7425.043

Ίδιοι Πόροι

5

Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών
και έκδοση αδειών / εγκρίσεων

43.400,00

1

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

4

69-7425.001

ΕΣΠΑ

ΨΕ3Ω946ΜΤΛΡ71Θ

Δ.Ε. Απολλωνίων
33.480,00
63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

Δ.Ε. Ελλομένου
1

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

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

33.480,00

63-7341.018

ΕΣΠΑ

94Τ47ΛΕ-ΣΨΕ

60.000,00

64-7412.003

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

60.000,00

64-7412.002

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

68Γ3465ΧΘ7-Ψ25

Δ.Ε. Λευκάδας
1

2
3

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

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 49/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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