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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το πρακτικό της αρ. 16ης/15 Συνεδρίασης 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200 

Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Αυγούστου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 15:00, ήρθε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. 
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 17865/20-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

 
         Παραβρέθηκαν          Απουσίαζαν 

1. Γεωργάκης Γεώργιος 1.  Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας) 
2. Νικητάκης Μάρκος 2.  Λώλη Γεωργία 
3. Περδικάρης Αθανάσιος 3.  Τριλίβας Χρήστος 
4. Κούρτης Φίλιππος 4.  Μαργέλης Σπυροπάνος 
5. Σέρβος Κων/νος 5.  Κατωπόδη Ευανθία 
6. Πολίτης Σπυρίδων 6.  Καρφάκη Μαριάννα 
7. Βλάχος Κων/νος 7.  Βικέντιος Νικόλαος 
8. Γκογκάκης Γρηγόριος 8.  Σκληρός Παναγιώτης 
9. Αρβανίτης Σπυρίδων 9.  Ζουριδάκης Ευτύχιος 

    10.   Κατηφόρης Χρήστος 10.  Σταµατέλου ∆ήµητρα  
    11.   Γαζής Πάνος 11.  Γράψας Αθανάσιος 
    12. Φίλιππας Γεώργιος 12.   
    13.   Θερµός Ευάγγελος 13.   

    14.   Κοντογεώργης Ηλίας 14.                             ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    15.   Βλάχος Ευστάθιος 15.          Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο 

    16. Γιαννιώτης Οδυσσέας 16.  κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών. 

    17.  Παπαδόπουλος Ανδρέας 17.   

    18.   Χαλικιάς Ευάγγελος 18.   

    19. Καββαδάς Αθανάσιος 19.   

    20.   Αραβανής Βασίλειος 20.   

    21.   Γληγόρης Κων/νος 21.   

    22. Σκληρός Φίλιππος 22.   

    23.  23.   

    24.  24.   

    25.    25.   

    26.    26.   

    27.  27.   

    28.  28.   

    29.  29.   

    30.  30.   

    31.  31.   

    32.  32.   

    33.  33.   

 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν 

παρόντα είκοσι δύο (22) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
 

 
 Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της 
συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέµατος που αναγράφεται στην αρ. 17865/20-
8-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής: 

 

Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 74991/30549/14.08.15 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζητήθηκε από το 
∆ήµο µας  η υποβολή του σχεδιασµού για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων µέχρι 31/08/2015 
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και πρέπει κατεπειγόντως  να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για την σύνταξη της 
σχετικής µελέτης. 
Επίσης απαιτείται η εγγραφή πιστώσεων σε νέους Κ.Α.Ε. και ενίσχυση άλλων  για την εκτέλεση 
εργασιών αντιπυρικής προστασίας, για την καταβολή προνοιακών  επιδοµάτων κλπ.)   

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι 

δύο (22) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που 

περιγράφονται ανωτέρω. 

  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
  της  ηµερήσιας διάταξης της αρ. 16ης/15  Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆.Σ. 

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 4
ης

 αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και  
τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2015. 
              Εισηγητές:   Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήµαρχος 
                                   Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος 
 
 
      Το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος εισηγήθηκε το θέµα   στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο που αφορά στην αρ.200/15 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την  
έγκριση 4

ης
 αναµόρφωσης  προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2015 και η οποία 

έχει ως εξής: 
«Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις 
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, 
περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως 
ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 
αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία 
πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.  
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγµατοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και 
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων µεταφέρονται τα αναλαµβανόµενα ποσά ή να 
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί 
απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 
αναγράφεται εν τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 
«Αποθεµατικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη 
προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».  
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της 
κινήσεως των δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
αυξοµειώσεων των πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του 
παρόντος προβλεποµένου Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που 
αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των 
αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, 
ορίζεται σε δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, 
πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. Σύµφωνα µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της 
απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 
προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 
στην κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012).  
Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 
νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-  
 

ΑΔΑ: 606ΓΩΛΙ-ΝΕΖ



 3

 
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.  
Με βάση τα παραπάνω η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της :  

• την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το υπ’ αριθµ. 28376/18-07-2012 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.  

• την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 

• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 
363/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 19/2015 
απόφαση του ίδιου οργάνου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015 
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

• την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 74/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την 
αριθµ. πρωτ. 43634/4826/04-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

• την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2015, η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 123/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την 
αριθµ. πρωτ. 71967/7549/2015 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

• Την 3
η
 αναµόρφωση του προυπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. Έτους 2015, η οποία 

εγκρίθηκε µε την αριθ. 145/15 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και µε την αριθ. 
86339/9205/23-7-15 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου. 

• Την απόφαση 7/2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας µε θέµα: « 
τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Του ∆ήµου Λευκάδας 2015». 

• την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή  

Την 4
η
 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Α. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 30/7326.027 «Ανάπλαση ∆ηµοτικής έκτασης οικισµού Καρυάς», 

µέσω αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111), ποσού 184.614,80 € για την δηµιουργία των ακόλουθων 

Κ.Α. Εξόδων: 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Καρυάς - 
Σφακιωτών», µε ποσό 144.614,80 ευρώ, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρεµβάσεις 
στο υφιστάµενο αγροτικό οδικό δίκτυο πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου, λόγω 
εκτεταµένων φθορών και παλαιότητας του διευκολύνοντας παράλληλα τους κατοίκους στις 
αγροτικές εργασίες τους και βελτιώνοντας τη ζωή τους γενικότερα, κι επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.045 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης έργων συντήρησης και 
επισκευής λιµνοδεξαµενής Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί  
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πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και καθίσταται αναγκαία η άρδευση των 
καλλιεργειών και η εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών της περιοχής. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.046 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης σχεδιασµού και 
αξιοποίησης καλλιεργειών στον κάµπο Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί η πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και υπάρχει ανάγκη 
αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει ο κάµπος της Καρυάς για 
την τόνωση της  οικονοµίας του τόπου και του νησιού γενικότερα. 

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό ποσού 28.920,00 ευρώ για τη δηµιουργία των ακόλουθων 

Κ.Α Εξόδων: 

 - ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.069 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης     χωµατουργικών 
παραλιακού δρόµου Πόντης-Βασιλικής», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται 
αναγκαίες οι παρεµβάσεις για λόγους ασφαλείας των πολιτών και του µεγάλου πλήθουςτων  
επισκεπτών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.070 µε τίτλο «Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων 
πεζοδρόµου έναντι Σικελιανού», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
παρέµβαση λόγω τουριστικής περιόδου στον πλέον τουριστικό δρόµο της πόλης και δεν 
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.047 µε τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή 
καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση και το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εντός του µηνός και 
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.048 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προσάµµωσης ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση 
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.049 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργων προστασίας ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία 
η µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε.  50/6012 µε τίτλο « Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» µε ποσό 
2.000,00 ευρώ γιατί η νεοσυσταθείσα ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αναγκαίο, λόγω 
τουριστικής περιόδου, να εργάζεται πέραν του ωραρίου της. 

 

Γ. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε 20/6211 µε τίτλο « Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 

οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», µέσω 

αποθεµατικου (Κ.Α.Ε 9111) ποσού  5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση του ακόλουθου Κ.Α 

Εξόδων 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20/6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίες και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µε ποσό 5.000,00 
ευρώ για τις ανάγκες αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης της υπηρεσίας 
καθαριότητας η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω τουριστικής περιόδου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 
 

∆.  Μεταφορά από τον Κ.Α Εξόδων 25/6253 «ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων» », µέσω 

αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού 650,00 ευρώ για τη δηµιουργία του ακόλουθου Κ.Α 

Εξόδων 

-  ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25/6279.001 «Εργασίες τοποθέτησης φρεατίων για πιεστικά ∆.Ε 
Ελλοµένου» µε ποσό 650,00 ευρώ επειδή καθίσταται αναγκαία η οµαλή υδροδότηση της 
περιοχής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 
 

Ε. Πυροπροστασία 

Μεταφέρουµε από τον Κ.Α. Εξόδων  30/7326.006 µε τίτλο «Πυροπροστασία 2015» µέσω 
αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσό 112.800,00 για τη δηµιουργία και την ενίσχυση των κατωτέρω 
Κ.Α.Ε 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε 70/6263,003 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – 
µηχανηµάτων για πυροπροστασία» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή υπάρχουν 
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αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των οχηµάτων και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6641,003 «Προµήθεια καυσίµων για πυροπροστασία» µε το 
ποσό των 7.000,00 ευρώ γιατί και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6699,008 «Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών» µε το ποσό 
των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω περιόδου και επειδή δεν 
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7131,001 «Προµήθεια µηχανηµάτων δασοπροστασίας» µε το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.012 «Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων κατοικιών εντός πόλης και οικισµών» µε το ποσό των 8.000,00 
ευρώ για την ασφάλεια της πόλης και των οικισµών και επειδή δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.013 «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» 
µε το ποσό των 67.800,00 ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

 

ΣΤ. Αυξοµείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015 

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε.  30/7425.016 « Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών ∆.Ε Λευκάδας» µε το 
ποσόν των 19.000,00 ευρώ λόγω µαταίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον 
προϋπολογισµό: 
Το ανωτέρω ποσό των 19.000,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού 
και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ∆ήµου: 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7333.038 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης 
κοινοχρήστων χώρων οικισµού Παλαιοκατούνης Τ.Κ Νεοχωρίου », µε ποσό 3.000,00 ευρώ 
γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του οικισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.050 µε τίτλο «Τοπογραφική µελέτη έργου 
αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – 
κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 7.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε 
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.051 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργου αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων 
εκσκαφών – κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και 
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.020 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά το 
σχεδιασµό έργων υποδοµής αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση 
υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών- κατεδαφίσεων και οργάνωση και λειτουργία 
συστήµατος διαχείρισης ΑΕΚΚ ∆. Λευκάδας», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ 
Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.021 µε τίτλο «Αποµάκρυνση οικοδοµικών υλικών από 
χώρο Πνευµατικού Κέντρου», µε ποσό 1.000,00 ευρώ λόγω υλοποίησης στον χώρο του 
Πνευµατικού Κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων µε κορύφωσή τους την περίοδο που 
διανύουµε,  για τις οποίες απαιτείται ο ευπρεπισµός του. 

 

Ζ.  Ενίσχυση των κωδικών προνοιακών επιδοµάτων       

Προκειµένου να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόµατα κατά τη χρονική περίοδο 
1/7/2015 – 31/8/2015 απαιτείται η ενίσχυση κωδικών µε λήψη ποσών από άλλους κωδικούς όπως 
κατωτέρω: 

- Από τον Κ.Α 15/6741.007 «Επίδοµα ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών» 
λαµβάνουµε ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 
15/6741.008 « Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών δηµοσίου» 
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- Από τον Κ.Α 15/6741.006 «Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής» λαµβάνουµε ποσό 2.000,00 
ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.005 « Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς- τετραπληγικούς - ακρωτηριασµένους» 

- Από τον Κ.Α 15/6741.004 «Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» λαµβάνουµε ποσό 
8.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.002 « Επίδοµα 
αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS» 

 
Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο 
ποσό των 199.716,03 ευρώ.» 
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε.  αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της: 

- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10. 

      - Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα  αποφασίζει: 
Την 4

η
 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 ως κατωτέρω: 

Α. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 30/7326.027 «Ανάπλαση ∆ηµοτικής έκτασης οικισµού Καρυάς», 

µέσω αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111), ποσού 184.614,80 € για την δηµιουργία των ακόλουθων 

Κ.Α. Εξόδων: 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Καρυάς - 
Σφακιωτών», µε ποσό 144.614,80 ευρώ, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρεµβάσεις 
στο υφιστάµενο αγροτικό οδικό δίκτυο πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου, λόγω 
εκτεταµένων φθορών και παλαιότητάς του διευκολύνοντας παράλληλα τους κατοίκους στις 
αγροτικές εργασίες τους και βελτιώνοντας τη ζωή τους γενικότερα, κι επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

-  ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.045 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης έργων συντήρησης και 
επισκευής λιµνοδεξαµενής Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και καθίσταται αναγκαία η άρδευση των 
καλλιεργειών και η εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών της περιοχής. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.046 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης σχεδιασµού και 
αξιοποίησης καλλιεργειών στον κάµπο Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί η πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και υπάρχει ανάγκη 
αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει ο κάµπος της Καρυάς για 
την τόνωση της  οικονοµίας του τόπου και του νησιού γενικότερα. 

Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό ποσού 28.920,00 ευρώ για τη δηµιουργία των ακόλουθων 

Κ.Α Εξόδων: 

 - ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.069 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης     χωµατουργικών 
παραλιακού δρόµου Πόντης-Βασιλικής», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται 
αναγκαίες οι παρεµβάσεις για λόγους ασφαλείας των πολιτών και του µεγάλου πλήθους 
των  επισκεπτών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.070 µε τίτλο «Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων 
πεζοδρόµου έναντι Σικελιανού», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
παρέµβαση, λόγω τουριστικής περιόδου, στον πλέον τουριστικό δρόµο της πόλης και δεν 
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.047 µε τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή 
καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση και το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εντός του µηνός και 
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.048 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προσάµµωσης ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση 
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.049 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργων προστασίας ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία 
η µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε.  50/6012 µε τίτλο « Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» µε ποσό 
2.000,00 ευρώ γιατί η νεοσυσταθείσα ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αναγκαίο, λόγω 
τουριστικής περιόδου, να εργάζεται πέραν του ωραρίου της. 
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Γ. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε 20/6211 µε τίτλο « Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 

οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», µέσω 

αποθεµατικου (Κ.Α.Ε 9111) ποσού  5.000,00 ευρώ για την ενίσχυση του ακόλουθου Κ.Α 

Εξόδων 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20/6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίες και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µε ποσό 5.000,00 
ευρώ για τις ανάγκες αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω τουριστικής περιόδου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 
 

∆.  Μεταφορά από τον Κ.Α Εξόδων 25/6253 «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», µέσω 

αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού 650,00 ευρώ για τη δηµιουργία του ακόλουθου Κ.Α 

Εξόδων 

-  ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25/6279.001 «Εργασίες τοποθέτησης φρεατίων για πιεστικά ∆.Ε 
Ελλοµένου» µε ποσό 650,00 ευρώ επειδή καθίσταται αναγκαία η οµαλή υδροδότηση της 
περιοχής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 
 

Ε. Πυροπροστασία 

Μεταφέρουµε από τον Κ.Α. Εξόδων  30/7326.006 µε τίτλο «Πυροπροστασία 2015» µέσω 
αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσό 112.800,00 για τη δηµιουργία και την ενίσχυση των κατωτέρω 
Κ.Α.Ε 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε 70/6263.003 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – 
µηχανηµάτων για πυροπροστασία» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή υπάρχουν 
αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των οχηµάτων και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6641.003 «Προµήθεια καυσίµων για πυροπροστασία» µε το 
ποσό των 7.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6699.008 «Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών» µε το ποσό 
των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω θερινής περιόδου και 
επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7131.001 «Προµήθεια µηχανηµάτων δασοπροστασίας» µε το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ γιατί δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.012 «Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων κατοικιών εντός πόλης και οικισµών» µε το ποσό των 8.000,00 
ευρώ για την ασφάλεια της πόλης και των οικισµών και επειδή δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.013 «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» 
µε το ποσό των 67.800,00 ευρώ επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

 

ΣΤ. Αυξοµείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015 

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε.  30/7425.016 « Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών ∆.Ε Λευκάδας» µε το 
ποσόν των 19.000,00 ευρώ λόγω µαταίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον 
προϋπολογισµό. 
Το ανωτέρω ποσό των 19.000,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού 
και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ∆ήµου: 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7333.038 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης 
κοινοχρήστων χώρων οικισµού Παλαιοκατούνης Τ.Κ. Νεοχωρίου », µε ποσό 3.000,00 
ευρώ γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του οικισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.050 µε τίτλο «Τοπογραφική µελέτη έργου 
αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – 
κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 7.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και δεν είχε 
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 
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- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.051 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργου αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων 
εκσκαφών – κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας και 
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.020 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά το 
σχεδιασµό έργων υποδοµής αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση 
υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών- κατεδαφίσεων και οργάνωση και λειτουργία 
συστήµατος διαχείρισης ΑΕΚΚ ∆. Λευκάδας», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ 
Λευκάδας και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.021 µε τίτλο «Αποµάκρυνση οικοδοµικών υλικών από 
χώρο Πνευµατικού Κέντρου», µε ποσό 1.000,00 ευρώ λόγω υλοποίησης στον χώρο του 
Πνευµατικού Κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε κορύφωσή τους την περίοδο που 
διανύουµε,  για τις οποίες απαιτείται ο ευπρεπισµός του. 

-  
Ζ.  Ενίσχυση των κωδικών προνοιακών επιδοµάτων       

Προκειµένου να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόµατα κατά τη χρονική περίοδο 
1/7/2015 – 31/8/2015 απαιτείται η ενίσχυση κωδικών µε λήψη ποσών από άλλους κωδικούς όπως 
κατωτέρω: 

- Από τον Κ.Α 15/6741.007 «Επίδοµα ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών» 
λαµβάνουµε ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 
15/6741.008 « Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών δηµοσίου» 

- Από τον Κ.Α 15/6741.006 «Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής» λαµβάνουµε ποσό 2.000,00 
ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.005 « Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς- τετραπληγικούς - ακρωτηριασµένους» 

- Από τον Κ.Α 15/6741.004 «Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» λαµβάνουµε ποσό 
8.000,00 ευρώ το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.002 « Επίδοµα 
αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS» 

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο 
ποσό των 199.716,03 ευρώ.» 
 

Ο Αντιδήµαρχος λόγω του υπ΄αριθ. Πρωτ. 101389/11128/21.08.2015 εγγράφου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπονήσσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου πρότεινε την διαγραφή της 
ανωτέρω παραγράφου Α. η οποία έχει ως εξής: 
  Α. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε. 30/7326.027 «Ανάπλαση ∆ηµοτικής έκτασης οικισµού 

Καρυάς», µέσω αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111), ποσού 184.614,80 € για την δηµιουργία των 

ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων: 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.068 µε τίτλο «Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Καρυάς - 
Σφακιωτών», µε ποσό 144.614,80 ευρώ, επειδή είναι αναγκαίο να γίνουν οι παρεµβάσεις 
στο υφιστάµενο αγροτικό οδικό δίκτυο πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου, λόγω 
εκτεταµένων φθορών και παλαιότητάς του διευκολύνοντας παράλληλα τους κατοίκους στις 
αγροτικές εργασίες τους και βελτιώνοντας τη ζωή τους γενικότερα, κι επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

-  ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.045 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης έργων συντήρησης και 
επισκευής λιµνοδεξαµενής Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και καθίσταται αναγκαία η άρδευση των 
καλλιεργειών και η εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών της περιοχής. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.046 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης σχεδιασµού και 
αξιοποίησης καλλιεργειών στον κάµπο Καρυάς», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν είχε 
προβλεφθεί η πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και υπάρχει ανάγκη 
αξιοποίησης και εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων που παρέχει ο κάµπος της Καρυάς για 
την τόνωση της  οικονοµίας του τόπου και του νησιού γενικότερα. 
 

    Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κος Φίλιππας Γεώργιος  ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την υπ. αριθ. 7/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 και η οποία έχει ως εξής: 
«Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 ,63,76,86,266,267 του Ν.3852/2010 
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2) Τις διατάξεις του Π.∆.185/07 ΦΕΚ 221/Α όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆ 89/2011 ΦΕΚ 
213/2011  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε ότι,  η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη προκειµένου να 
συµπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2015  
α)το έργο «Εργασίες αντιπυρικής πυροπροστασίας έτους 2015» ώστε στη συνέχεια να 
προγραµµατιστεί έγκαιρα η  εκτέλεσή του και  
β) «Εργα αγροτικής οδοποϊίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών» προκειµένου να εκτελεστούν οι εργασίες 
πριν ξεκινήσουν βροχοπτώσεις. 
Προτείνονται τα κάτωθι: 
α)Ένταξη νέων έργων 
- Εργασίες Αντιπυρικής προστασίας έτους 2015 προϋπολογισµού 67.800,00 Ευρώ και 
- Εργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών προϋπολογισµού 144.614,80 Ευρώ  
και β) Τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου «Ανάπλαση δηµοτ. έκτασης στο κέντρο 
οικισµού Καρυάς» από 214.115,82 Ευρώ σε 29.501,02 Ευρώ.  
Το ποσό των 144.614,80 Ευρώ σύµφωνα µε την αριθµ.171/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συβουλίου, προέρχεται από υπόλοιπο του έργου «Ανάπλαση δηµοτ. έκτασης στο κέντρο οικισµού 
Καρυάς». 
Μετά από τις παραπάνω τροποποιήσεις, το Τεχνικό Πρόγραµµα  του ∆ήµου έτους 2015 
διαµορφώνεται ως ακολούθως: 

 

Τεχνικό Πρόγραµα 2015 

Tίτλος προϋπολογισµός 

∆ήµος Λευκάδας 

1 e-Lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου  
Λευκάδας 

212.000,00 

2 e-Lefkas: προµήθεια εξοπλισµού 18.000,00 

3 Αγροτική οδοποιία ∆. Λευκάδας 73.437,51 

4 Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας 50.000,00 

5 Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α. ∆. Λευκάδας 256.988,03 

6 ∆ιανοίξεις - Κατασκευή δρόµων σχεδίου πόλης 200.356,62 

7 ∆ιανοίξεις-κατασκευή δρόµων σχεδίου Πόλης 371.689,57 

8 Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του ∆ήµου 
Λευκάδας 

24.600,00 

9 Επέκταση παρ.δικτύου ηλεκτροφωτισµού σχεδίου πόλης 20.000,00 

10 Επούλωση φθορών ασφάλτου και τσιµεντοστρώσεων ∆. Λευκάδας  24.600,00 

11 Έργα αντιπυρικής προστασίας 75.230,98 

12 Εργασίες ανάδειξης µονοπατιών σε όλο το ∆ήµο 20.000,00 

13 Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015 67.800,00 

14 Καθαρισµοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήµου 15.000,00 

15 Καθαρισµοί χειµάρρων 15.000,00 

16 Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας 500.000,00 

17 Κατασκευή Σ.Μ.Α. ∆ήµου  Λευκάδας 161.286,78 

18 Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα 
προστασίας των εγκαταστάσεων 

18.000,00 

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

1.000,00 

20 Μελέτη αναβάθµισης συστήµατος οδοφωτισµού δήµου Λευκάδας 25.000,00 

21 Μελέτη διορθωτικών παρεµβάσεων πράξης εφαρµογής ∆. Λευκάδας 8.085,00 
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22 Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαµόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης 
δεµατοποιηµένων απορριµµάτων στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α Λευκάδας 

1.968,00 

23 Μελέτη εφαρµογής Ρ.Σ. των οικισµών Επισκόπου - Νικιάνας - Σωτήρος των 
Τ.Κ. Κατούνας & Αλεξάνδρου του δήµου Λευκάδας 

25.000,00 

24 Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια διαφήµιση 5.000,00 

25 Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας 35.424,00 

26 Προµήθεια αυτοκινούµενου εξοπλισµού της ΜΟΠΑΚ 479.700,00 

27 Προµήθεια εξοπλισµού δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων 861.000,00 

28 Προµήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων 63.468,00 

29 Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων 236.160,00 

30 Τροποποιηµένη µελέτη Θεάτρου Λευκάδας 1.471,00 

  

∆.Ε. Λευκάδας 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Λευκάδας 18.000,00 

2 Ακτοµηχανική µελέτη για περιοχή Αγ. Γιάννη ∆Ε 
Λευκάδας 

9.000,00 

3 Ανάθεση µελέτης σύνταξης ∆ΠΕ της 2/2002, της 4/95 ΠΣ 3.000,00 

4 Αποκατάσταση δρόµων πρόσβασης στις παραλίες 
Καλαµιτσίου 

5.000,00 

5 Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόµου προς 
νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση οµβρίων. 

4.000,00 

6 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών Νικιάνας -Λυγιάς -
Καρυωτών  (Α’ ΦΑΣΗ Νικιάνας) 

332.268,80 

7 Αποχέτευση Φρυνίου -Καλλιγωνίου -Απόλπαινας -
Τσουκαλάδων (Τµήµα Τσουκαλάδων) 

117.214,57 

8 Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης 
(Περιβόλια) 

61.732,95 

9 Βελτίωση γηπέδου µπάσκετ Νικιάνας 2.000,00 

10 ∆ηµιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων, στο 
χώρο της παλαιάς δεξαµενής 

3.000,00 

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

10.000,00 

12 ∆ιάνοιξη δροµ. σχεδ. πόλ. Νικιάνας-Επισκόπου-
Σωτήρος 

11.165,00 

13 ∆ιευθέτηση οµβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας 3.000,00 

14 Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου Σ.Μ.Α.        3.500,00 

15 Επισκευές – τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ∆.Ε 
Λευκάδας 

10.000,00 

16 Επισκευή κερκίδων δηµοτικού σταδίου Λευκάδας 3.000,00 

17 Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού Καρυωτών  1.500,00 

18 Επισκευή πρώην δηµοτικού σχολείου Κατούνας 17.345,90 

19 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας 12.300,00 

20 Έργα διαµόρφωσης πλατείας Κατούνας  3.000,00 

21 Εργασίες διάνοιξης δρόµου µεταξύ ΟΤ 107-108-111 
Νικιάνα 

20.800,00 

22 Εργασίες επισκευής κερκίδων δηµοτ. σταδίου Λευκάδας 3.000,00 

23 Εργασίες στο ∆ηµοτικό Στάδιο Λευκάδας 10.000,00 

24 Εργασίες στο κλειστό Γυµναστήριο 5.000,00 
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25 Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης 
εντός οικ. Νικιάνας 

24.108,00 

26 Κατασκευή τουαλετών στο πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο 
Νικιάνας 

5.000,00 

27 Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – 
οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο 
Λευκάδας (Παλαιό) 

20.000,00 

28 Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασµού νέας γέφυρας 
∆υτικής Παραλίας 

3.000,00 

29 Μελέτη για ανάδειξη του δηµοτικού Σχολείου 
Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου 

2.000,00 

30 Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης 
Λευκάδας 

10.000,00 

31 Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
κυµατοθραύστη στον Άγιο Νικήτα 

5.000,00 

32 Μελέτη κυκλοφοριακής διεύρυνσης πόλης Λευκάδας 10.000,00 

33 Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρµογής 
σχεδίου πόλης Λευκάδας 

7.380,00 

34 Μελέτη Τοπογραφικών - Κτηµατολογικών Εργασιών 
Σχεδίου Πόλης Λυγιάς - Καρυωτών 

4.000,00 

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

5.980,00 

36 Μουσειολογική µελέτη οικίας Ζαµπελίων   3.000,00 

37 Οδηγός πόλης ∆ήµου Λευκάδας 61.500,00 

38 Οδοποιία εργατικών κατοικιών 12.000,00 

39 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών 
πολυκατοικιών-επισκευή ασφάλτου περιιοχής Αγίου 
Μηνά 

12.600,00 

40 Στατική µελέτη κτιρίου Χαµαµόγλειας Λευκαδ. 
βιβλιοθήκης 

6.220,00 

41 Συντήρηση δρόµου από εργοτάξιο ∆ήµου µέχρι είσοδο 
ΒΙΟΚΑ 

4.995,00 

42 Υδροδότηση Παραλίας «Κάθισµα». 10.000,00 

43 Υποδοµή προσωρινής αποθήκευσης δεµατοποιηµένων 
αστικών αποβλήτων 

654.832,90 

  

∆.Ε. Απολλωνίων 

1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής 7.500.000,00 

2 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Απολλωνίων 15.000,00 

3 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Απολλωνίων 1.000.000,00 

4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βασιλικής 12.305,00 

5 Αποκατάσταση χώρου στάθµευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου 5.000,00 

6 Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου 
Βασιλικής 

140.000,00 

7 ∆ιάνοιξη παραλιακού δρόµου Βασιλικής 12.000,00 

8 Εργασίες διαµόρφωσης κοιµητηρίου Αγίου Ηλία 4.000,00 

9 Κατασκευή δρόµου ΣΧ. Π. Βασιλικής - Πόντη, εντός 
Παλαιού Οικισµού 

60.000,00 

10 Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι 
Αθανίου 

10.000,00 

11 Μελέτη κτηµατογράφησης δηµοτικών εκτάσεων τοπικής 
κοινότητας Αθανίου 

15.000,00 

12 Μελέτη πύργου Μαραντοχωρίου  15.000,00 

ΑΔΑ: 606ΓΩΛΙ-ΝΕΖ



 12

13 Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής 2.000,00 

14 Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΠ ∆.Απολλωνίων 26.587,81 

15 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης εργασιών 
αποκατάστασης πύργου Μαραντοχωρίου 

4.000,00 

16 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλικής - Συβότων 30.393,81 

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

26.000,00 

  

∆.Ε. Ελλοµένου 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Ελλοµένου 15.000,00 

2 Αισθητική αναβάθµιση δικτύων διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Νυδρί ∆.Ε. Ελλοµένου 

1.000,00 

3 Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου 25.000,00 

4 Αντιπληµµυρική προστασία  ∆. ∆. Πλατυστόµων 12.972,00 

5 Αποκαταστάσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε  Ελλοµένου 

16.000,00 

6 Αποκατάσταση παραλιακού δρόµου Μικρός Γυαλός-
Πόρος 

710 

7 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου - 
Αγορά γης 

8.000,00 

8 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου - 
Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυµάτων Νυδριού 

313.008,13 

9 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου– 
Αρχαιολογική επέµβαση 

112.832,34 

10 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου– 
Τεχνικός Σύµβουλος 

106.910,00 

11 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου – 
Κατασκευή δικτύου 

311.301,10 

12 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου– 
Εγκατάστασηση- Επεξεργασία  λυµάτων 

2.708.729,12 

13 Βελτίωση Νότιας Εισόδου Λιµανιού Περιγιαλιού 12.000,00 

14 Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου 11.000,00 

15 ∆ηµοτική Οδοποιία Κατωχωρίου 1.279,93 

16 ∆ηµοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας 39.200,00 

17 ∆ιαπλάτυνση -διαµόρφωση ανατολικής εισόδου 
Βαυκερής 

12.000,00 

18 Επέκταση νεκροταφείου Νυδρίου 702 

19 Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου 3.000,00 

20 Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου 5.000,00 

21 Έργα αποκατάστασης στο νταµάρι των Χαραδιάτικων 5.000,00 

22 Εργασίες αντιπλ. προστ. ∆∆ Πλατυστόµων 12.972,00 

23 Εργασίες διάνοιξης δηµοτικών οδών Ρ.Σ. Νυδρί Μ. 
Αυλάκι 

12.300,00 

24 Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών παραλιακού 
αγωγού λυµάτων Νυδρίου ∆. Ελλοµένου  

15.000,00 

25 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Περιγιαλίου-
Πλατυστόµων 

372 

26 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόµου στη Ράχη 
Νυδρίου 

5.000,00 

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

5.000,00 

28 Μελέτη πράξης εφαρµογής Π.Μ. Νυδρίου-Μεγάλου 
Αυλακίου  

32.337,00 

ΑΔΑ: 606ΓΩΛΙ-ΝΕΖ



 13

29 Ύδρευση οικισµών Κατωχωρίου.-Βαυκερής.-
Νεοχωρίου.-Πόρου 

27.225,59 

30 Υδρογεωλογική Μελέτη για Ανόρυξη Ερευνητικής 
Γεώτρησης Τ.Κ. Κατοχωρίου 

3.000,00 

  

∆.Κ. Καλάµου 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καλάµου - Καστού 10.000,00 

2 Αναβάθµιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάµου-Καστού 12.300,00 

3 Αποκατάσταση κοινοτικού καταστήµατος Καλάµου 4.739,63 

4 Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. νήσων Καλάµου & Καστού 57.468,16 

5 Αποχέτευση οµβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως 
λιµάνι Καλάµου 

42.734,10 

6 Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού οδικού δικτύου 
- Εξωραϊσµοί - Αναπλάσεις  λιµανιών & Εξωτερικών 
χώρων νήσου Καλάµου 

150.000,00 

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

5.000,00 

8 Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου 
Καλάµου για προσάραξη ferry boat 

10.000,00 

9 Μελέτη αξιοποίησης του Καστροµονάστηρου Καλάµου 5.000,00 

10 Τοιχίο Αντιστήριξης ∆ρόµου Καλάµου - Επισκοπής 12.300,00 

11 Τσιµεντόστρωση - πλακόστρωση  κοινοτικής οδού 
Καλάµου - Επισκοπής - Πλακόστρωση κοινοχρήστων 
χώρων Καλάµου 

10.641,47 

12 Τσιµεντόστρωση - πλακόστρωση κοινοτικής οδού 
Καλάµου - Επισκοπής  (Τµήµα 1) 

19.934,64 

      

∆.Κ. Καστού 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καλάµου - Καστού 10.000,00 

2 Αναβάθµιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάµου-Καστού 12.300,00 

3 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Καστού 8.000,00 

4 Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. νήσων Καλάµου & Καστού 57.468,16 

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

5.000,00 

6 Πλακοστρώσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού  ∆. Κ. Καστού 

230.000,00 

7 Πλακόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Γραµµατέα ως 
οικία  Χάρη -Καστός 

24.272,05 

  

∆.Ε. Καρυάς 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καρυάς - Σφακιωτών 15.000,00 

2 Ανάπλαση δηµοτ. έκτασης στο κέντρο οικισµού Καρυάς 29.501,02 

3 ∆ιαµόρφωση ρέµατος δίπλα στο Γυµνάσιο Καρυάς 9.000,00 

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

9.000,00 

5 Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης Αγίου ∆ονάτου 12.300,00 

6 Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 144.614,80 

7 Κατασκευή δικτύου οµβρίων του parking Καρυάς 9.000,00 

8 Ολοκλήρωση τοιχείου Πάρκιν Καρυάς 5.500,00 
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9 Πλακοστρώσεις δρόµων Πηγαδισάνων 5.000,00 

10 Στερεωτικές επεµβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου 
Απόλλωνα Καρυάς 

70.058,00 

  

∆.Ε. Σφακιωτών 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καρυάς - Σφακιωτών 15.000,00 

2 Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην 
περιοχή Σφακιωτών 

12.000,00 

3 Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε 
Σφακιωτών 

10.500,00 

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

9.000,00 

5 Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 144.614,80 

  

∆ήµος Μεγανησίου 

1 Αναπαλαίωση -Συντήρηση παλαιών πηγαδιών  στο 
Μεγανήσι Λευκάδας 

100.000,00 

2 Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου 280.000,00 

3 Βελτίωση προσβασιµότητας & δικτύωσης χώρων  
ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών στο 
Μεγανήσι Λευκάδας 

330.000,00 

4 Εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου  WI FI και προβολή 
τουριστικού προϊόντος  Μεγανησίου 

100.000,00 

5 Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη  
στο φυσικό περιβάλλον  του ΧΥΤΑ ∆ήµου Μεγανησίου 
στη θέση ΣΚΙΖΑ 

549.552,41 

6 Προβολή ιστορικής διαδροµής του Μεγανησίου 
Λευκάδας 

350.000,00 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να διατυπώσουν τις απόψεις 
τους . 
 Τα µέλη της  Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη  την ανωτέρω εισήγηση και µετά 
από διαλογική συζήτηση οµόφωνα 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

           Εγκρίνουν οµόφωνα την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2015 όπως αναλυτικά 
εµφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.» 
 

 Ο Αντιδήµαρχος κος Φίλιππας Γεώργιος λαµβάνοντας υπόψη το υπ αριθ. πρωτ. 
101389/11128/21.08.2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοπονήσσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου πρότεινε την διαγραφή από το Τεχνικό Πρόγραµµα 2015 του έργου : « Έργα 
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς – Σφακιωτών» ποσού 144.614,80 €. 
 
Ακολούθησε ψηφοφορία. 

Υπέρ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι. 
Παρόν δήλωσαν οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Αραβανής Βασίλειος, Καββαδάς Αθανάσιος και Σκληρός 
Φίλιππος. 
 
 Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία 

αποφασίζει: 

 

1. Την 4
η
 αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

    
 Αποσύρεται η παρ. Α της αρ. 200/15 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. 
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   Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό ποσού 28.920,00 ευρώ για τη δηµιουργία των 

ακόλουθων Κ.Α Εξόδων: 

 - ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.069 µε τίτλο «Εργασίες αποπεράτωσης     χωµατουργικών 
παραλιακού δρόµου Πόντης-Βασιλικής», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή καθίστανται 
αναγκαίες οι παρεµβάσεις για λόγους ασφαλείας των πολιτών και του µεγάλου πλήθους 
των  επισκεπτών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7323.070 µε τίτλο «Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων 
πεζοδρόµου έναντι Σικελιανού», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
παρέµβαση, λόγω τουριστικής περιόδου, στον πλέον τουριστικό δρόµο της πόλης και δεν 
είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.047 µε τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, επειδή 
καθίσταται αναγκαία η παρέµβαση και το σχέδιο πρέπει να κατατεθεί εντός του µηνός και 
δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.048 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προσάµµωσης ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία η 
µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση 
κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30/7413.049 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργων προστασίας ακτής Αη Γιάννη», µε ποσό 2.460,00 ευρώ, επειδή καθίσταται αναγκαία 
η µελέτη για να καταστεί εφικτή η προσάµµωση της ακτής και δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε.  50/6012 µε τίτλο « Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας» µε ποσό 
2.000,00 ευρώ γιατί η νεοσυσταθείσα ∆ηµοτική Αστυνοµία είναι αναγκαίο, λόγω 
τουριστικής περιόδου, να εργάζεται πέραν του ωραρίου της. 

 

Γ. Μεταφορά από τον Κ.Α.Ε 20/6211 µε τίτλο « Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 

οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας», µέσω 

αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού  5.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί το σύνολο του 

ποσού που είχε εγγραφεί στον πρ/σµό,  για την ενίσχυση του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 20/6012 µε τίτλο «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίες και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µε ποσό 5.000,00 
ευρώ για τις ανάγκες αποζηµίωσης υπερωριακής απασχόλησης της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας η οποία κρίνεται απαραίτητη λόγω τουριστικής περιόδου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αυξοµειώσεων δεν µεταβάλλεται η ανταποδοτικότητα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού. 
 

∆.  Μεταφορά από τον Κ.Α Εξόδων 25/6253 «Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων», µέσω 

αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσού 650,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί το σύνολο του 

ποσού που είχε εγγραφεί στον πρ/σµό, για τη δηµιουργία του ακόλουθου Κ.Α Εξόδων 

-  ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25/6279.001 «Εργασίες τοποθέτησης φρεατίων για πιεστικά ∆.Ε 
Ελλοµένου» µε ποσό 650,00 ευρώ επειδή καθίσταται αναγκαία η οµαλή υδροδότηση της 
περιοχής και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού.  
 

Ε. Πυροπροστασία 

Μεταφέρουµε από τον Κ.Α. Εξόδων  30/7326.006 µε τίτλο «Πυροπροστασία 2015» µέσω 
αποθεµατικού (Κ.Α.Ε 9111) ποσό 112.800,00 για τη δηµιουργία και την ενίσχυση των κατωτέρω 
Κ.Α.Ε, λόγω του ότι είναι περιορισµένα τα χρονικά όρια υλοποίησης της δράσης στο σύνολό της, 
µέχρι τέλους του έτους και απαιτούνται επείγουσες και στοχευόµενες επιµέρους ενέργειες για την 
πρόληψη και προστασία του ∆ήµου µας από πυρκαγιές: 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε 70/6263.003 «Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων – 
µηχανηµάτων για πυροπροστασία» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ επειδή υπάρχουν 
αυξηµένες ανάγκες συντήρησης των οχηµάτων και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6641.003 «Προµήθεια καυσίµων για πυροπροστασία» µε το 
ποσό των 7.000,00 ευρώ γιατί υπάρχει ανάγκη κίνησης των οχηµάτων σε συχνότερη βάση 
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για πρόληψη και καταπολέµηση πυρκαγιών και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη 
σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/6699.008 «Προµήθεια πυροσβεστικών κρουνών» µε το ποσό 
των 10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες της πυροπροστασίας λόγω θερινής περιόδου και 
επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7131.001 «Προµήθεια µηχανηµάτων δασοπροστασίας» µε το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ, γιατί υπάρχει ανάγκη προµήθειας σύγχρονου εξοπλισµού προς 
αντικατάσταση παλαιότερου και δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.012 «Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων κατοικιών εντός πόλης και οικισµών» µε το ποσό των 8.000,00 
ευρώ, για τον ευπρεπισµό της πόλης και των οικισµών και επειδή δεν είχε προβλεφθεί 
πίστωση κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 70/7425.013 «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» 
µε το ποσό των 67.800,00 ευρώ, για τις ανάγκες της πυροπροστασίας του ∆ήµο µας, λόγω 
θερινής περιόδου και επειδή δεν είχε προβλεφθεί πίστωση κατά τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού. 

 

ΣΤ. Αυξοµείωση Κ.Α.Ε. ΣΑΤΑ 2015 

Μειώνεται ο Κ.Α.Ε.  30/7425.016 « Εργασίες διάστρωσης αδρανών υλικών ∆.Ε Λευκάδας» µε το 
ποσόν των 19.000,00 ευρώ λόγω µαταίωσης του σκοπού για τον οποίο εντάχθηκε στον 
προϋπολογισµό. 
Το ανωτέρω ποσό των 19.000,00 ευρώ κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α.Ε. προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού 
και κρίνονται κατεπείγουσες και απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του ∆ήµου: 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7333.038 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης 
κοινοχρήστων χώρων οικισµού Παλαιοκατούνης Τ.Κ. Νεοχωρίου », µε ποσό 3.000,00 
ευρώ γιατί υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του οικισµού. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.050 µε τίτλο «Τοπογραφική µελέτη έργου 
αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων εκσκαφών – 
κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 7.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7413.051 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
έργου αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση υλικών αποβλήτων 
εκσκαφών – κατασκευών - κατεδαφίσεων», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ Λευκάδας. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.020 µε τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου κατά το 
σχεδιασµό έργων υποδοµής αποκατάστασης ανενεργού λατοµείου Καβάλου µε χρήση 
υλικών αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών- κατεδαφίσεων και οργάνωση και λειτουργία 
συστήµατος διαχείρισης ΑΕΚΚ ∆. Λευκάδας», µε ποσό 4.000,00 ευρώ λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης εξεύρεσης χώρου για τα αδρανή για την αδειοδότηση της ΜΟΠΑΚ 
Λευκάδας. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30/7425.021 µε τίτλο «Αποµάκρυνση οικοδοµικών υλικών από 
χώρο Πνευµατικού Κέντρου», µε ποσό 1.000,00 ευρώ λόγω υλοποίησης στον χώρο του 
Πνευµατικού Κέντρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, µε κορύφωσή τους την περίοδο που 
διανύουµε,  για τις οποίες απαιτείται ο ευπρεπισµός του. 
 

Ζ.  Ενίσχυση των κωδικών προνοιακών επιδοµάτων       

Προκειµένου να καταβληθούν απρόσκοπτα τα προνοιακά επιδόµατα κατά τη χρονική περίοδο 
1/7/2015 – 31/8/2015 απαιτείται η ενίσχυση κωδικών µε λήψη ποσών από άλλους κωδικούς όπως 
κατωτέρω: 

- Από τον Κ.Α 15/6741.007 «Επίδοµα ανασφαλίστων παραπληγικών, τετραπληγικών» 
λαµβάνουµε ποσό 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που 
εγγράφηκε στον πρ/σµό, το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.008        
«Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών δηµοσίου» 

- Από τον Κ.Α 15/6741.006 «Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής» λαµβάνουµε ποσό 2.000,00 
ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που εγγράφηκε στον πρ/σµό,  το οποίο 
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µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.005 « Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς- 
τετραπληγικούς - ακρωτηριασµένους» 

- Από τον Κ.Α 15/6741.004 «Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» λαµβάνουµε ποσό 
8.000,00 ευρώ, επειδή δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό που εγγράφηκε στον πρ/σµό,  
το οποίο µεταφέρεται προς ενίσχυση στον Κ.Α 15/6741.002 « Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS» 

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα-έξοδα, το αποθεµατικό Κ.Α.Ε. 9111 διαµορφώνεται στο 
ποσό των 199.716,03 ευρώ.» 

 
2. Την τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2015, 

σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Τεχνικό Πρόγραµα 2015 

Tίτλος προϋπολογισµός 

∆ήµος Λευκάδας 

1 e-Lefkas: Καινοτόµο Πληροφοριακό Σύστηµα Τουριστικής Προβολής ∆ήµου  
Λευκάδας 

212.000,00 

2 e-Lefkas: προµήθεια εξοπλισµού 18.000,00 

3 Αγροτική οδοποιία ∆. Λευκάδας 73.437,51 

4 Αποκαταστάσεις γηπέδων Λευκάδας 50.000,00 

5 Αποκατάσταση  Χ.Α.∆.Α. ∆. Λευκάδας 256.988,03 

6 ∆ιανοίξεις - Κατασκευή δρόµων σχεδίου πόλης 200.356,62 

7 ∆ιανοίξεις-κατασκευή δρόµων σχεδίου Πόλης 371.689,57 

8 Εντοπισµός και αξιολόγηση θέσης χώρου ΧΥΤΥ της ΜΟΠΑΚ του ∆ήµου 
Λευκάδας 

24.600,00 

9 Επέκταση παρ.δικτύου ηλεκτροφωτισµού σχεδίου πόλης 20.000,00 

10 Επούλωση φθορών ασφάλτου και τσιµεντοστρώσεων ∆. Λευκάδας  24.600,00 

11 Έργα αντιπυρικής προστασίας 75.230,98 

12 Εργασίες ανάδειξης µονοπατιών σε όλο το ∆ήµο 20.000,00 

13 Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015 67.800,00 

14 Καθαρισµοί – περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων δήµου 15.000,00 

15 Καθαρισµοί χειµάρρων 15.000,00 

16 Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας 500.000,00 

17 Κατασκευή Σ.Μ.Α. ∆ήµου  Λευκάδας 161.286,78 

18 Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα 
προστασίας των εγκαταστάσεων 

18.000,00 

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

1.000,00 

20 Μελέτη αναβάθµισης συστήµατος οδοφωτισµού δήµου Λευκάδας 25.000,00 

21 Μελέτη διορθωτικών παρεµβάσεων πράξης εφαρµογής ∆. Λευκάδας 8.085,00 

22 Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαµόρφωσης χώρου προσωρινής αποθήκευσης 
δεµατοποιηµένων απορριµµάτων στον αποκατεστηµένο ΧΑ∆Α Λευκάδας 

1.968,00 

23 Μελέτη εφαρµογής Ρ.Σ. των οικισµών Επισκόπου - Νικιάνας - Σωτήρος των 
Τ.Κ. Κατούνας & Αλεξάνδρου του δήµου Λευκάδας 

25.000,00 

24 Μελέτη τοποθέτησης πλαισίων για υπαίθρια διαφήµιση 5.000,00 
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25 Οριστική Μελέτη ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας 35.424,00 

26 Προµήθεια αυτοκινούµενου εξοπλισµού της ΜΟΠΑΚ 479.700,00 

27 Προµήθεια εξοπλισµού δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων 861.000,00 

28 Προµήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων 63.468,00 

29 Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων 236.160,00 

30 Τροποποιηµένη µελέτη Θεάτρου Λευκάδας 1.471,00 

  

∆.Ε. Λευκάδας 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Λευκάδας 18.000,00 

2 Ακτοµηχανική µελέτη για περιοχή Αγ. Γιάννη ∆Ε 
Λευκάδας 

9.000,00 

3 Ανάθεση µελέτης σύνταξης ∆ΠΕ της 2/2002, της 4/95 ΠΣ 3.000,00 

4 Αποκατάσταση δρόµων πρόσβασης στις παραλίες 
Καλαµιτσίου 

5.000,00 

5 Αποκατάσταση πλακόστρωτου δρόµου προς 
νεκροταφείο Απόλπαινας και διευθέτηση οµβρίων. 

4.000,00 

6 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών Νικιάνας -Λυγιάς -
Καρυωτών  (Α’ ΦΑΣΗ Νικιάνας) 

332.268,80 

7 Αποχέτευση Φρυνίου -Καλλιγωνίου -Απόλπαινας -
Τσουκαλάδων (Τµήµα Τσουκαλάδων) 

117.214,57 

8 Ασφαλτοστρώσεις στις Επεκτάσεις Σχεδίου Πόλης 
(Περιβόλια) 

61.732,95 

9 Βελτίωση γηπέδου µπάσκετ Νικιάνας 2.000,00 

10 ∆ηµιουργία πάρκου στην είσοδο των Τσουκαλάδων, στο 
χώρο της παλαιάς δεξαµενής 

3.000,00 

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

10.000,00 

12 ∆ιάνοιξη δροµ. σχεδ. πόλ. Νικιάνας-Επισκόπου-
Σωτήρος 

11.165,00 

13 ∆ιευθέτηση οµβρίων στον Επίσκοπο Κατούνας 3.000,00 

14 Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου Σ.Μ.Α.        3.500,00 

15 Επισκευές – τσιµεντοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ∆.Ε 
Λευκάδας 

10.000,00 

16 Επισκευή κερκίδων δηµοτικού σταδίου Λευκάδας 3.000,00 

17 Επισκευή πλακοσκεπούς γεφυριού Καρυωτών  1.500,00 

18 Επισκευή πρώην δηµοτικού σχολείου Κατούνας 17.345,90 

19 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας πόλης Λευκάδας 12.300,00 

20 Έργα διαµόρφωσης πλατείας Κατούνας  3.000,00 

21 Εργασίες διάνοιξης δρόµου µεταξύ ΟΤ 107-108-111 
Νικιάνα 

20.800,00 

22 Εργασίες επισκευής κερκίδων δηµοτ. σταδίου Λευκάδας 3.000,00 

23 Εργασίες στο ∆ηµοτικό Στάδιο Λευκάδας 10.000,00 

24 Εργασίες στο κλειστό Γυµναστήριο 5.000,00 

25 Εργασίες τοποθέτησης καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης 
εντός οικ. Νικιάνας 

24.108,00 

26 Κατασκευή τουαλετών στο πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο 
Νικιάνας 

5.000,00 

27 Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – 
οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο 
Λευκάδας (Παλαιό) 

20.000,00 
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28 Μελέτη αρχιτεκτονικού σχεδιασµού νέας γέφυρας 
∆υτικής Παραλίας 

3.000,00 

29 Μελέτη για ανάδειξη του δηµοτικού Σχολείου 
Τσουκαλάδων ως πολιτιστικού Κέντρου 

2.000,00 

30 Μελέτη διαµόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης 
Λευκάδας 

10.000,00 

31 Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
κυµατοθραύστη στον Άγιο Νικήτα 

5.000,00 

32 Μελέτη κυκλοφοριακής διεύρυνσης πόλης Λευκάδας 10.000,00 

33 Μελέτη σύνταξης διορθωτικών πράξεων εφαρµογής 
σχεδίου πόλης Λευκάδας 

7.380,00 

34 Μελέτη Τοπογραφικών - Κτηµατολογικών Εργασιών 
Σχεδίου Πόλης Λυγιάς - Καρυωτών 

4.000,00 

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

5.980,00 

36 Μουσειολογική µελέτη οικίας Ζαµπελίων   3.000,00 

37 Οδηγός πόλης ∆ήµου Λευκάδας 61.500,00 

38 Οδοποιία εργατικών κατοικιών 12.000,00 

39 Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών 
πολυκατοικιών-επισκευή ασφάλτου περιιοχής Αγίου 
Μηνά 

12.600,00 

40 Στατική µελέτη κτιρίου Χαµαµόγλειας Λευκαδ. 
βιβλιοθήκης 

6.220,00 

41 Συντήρηση δρόµου από εργοτάξιο ∆ήµου µέχρι είσοδο 
ΒΙΟΚΑ 

4.995,00 

42 Υδροδότηση Παραλίας «Κάθισµα». 10.000,00 

43 Υποδοµή προσωρινής αποθήκευσης δεµατοποιηµένων 
αστικών αποβλήτων 

654.832,90 

  

∆.Ε. Απολλωνίων 

1 Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής 7.500.000,00 

2 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Απολλωνίων 15.000,00 

3 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Απολλωνίων 1.000.000,00 

4 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βασιλικής 12.305,00 

5 Αποκατάσταση χώρου στάθµευσης Τ.Κ Αγίου Πέτρου 5.000,00 

6 Αρχαιολογική επίβλεψη τουριστικού αγκυροβολίου 
Βασιλικής 

140.000,00 

7 ∆ιάνοιξη παραλιακού δρόµου Βασιλικής 12.000,00 

8 Εργασίες διαµόρφωσης κοιµητηρίου Αγίου Ηλία 4.000,00 

9 Κατασκευή δρόµου ΣΧ. Π. Βασιλικής - Πόντη, εντός 
Παλαιού Οικισµού 

60.000,00 

10 Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι 
Αθανίου 

10.000,00 

11 Μελέτη κτηµατογράφησης δηµοτικών εκτάσεων τοπικής 
κοινότητας Αθανίου 

15.000,00 

12 Μελέτη πύργου Μαραντοχωρίου  15.000,00 

13 Μελέτη σχεδίου πόλης Βασιλικής 2.000,00 

14 Σύνταξη µελέτης ΣΧΟΑΠ ∆.Απολλωνίων 26.587,81 

15 Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης εργασιών 
αποκατάστασης πύργου Μαραντοχωρίου 

4.000,00 

16 Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών Βασιλικής - Συβότων 30.393,81 
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17 Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και κοινόχρηστων χώρων 
εντός οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε  Απολλωνίων 

26.000,00 

  

∆.Ε. Ελλοµένου 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Ελλοµένου 15.000,00 

2 Αισθητική αναβάθµιση δικτύων διανοµής ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Νυδρί ∆.Ε. Ελλοµένου 

1.000,00 

3 Ανόρυξη Ερευνητικής Γεώτρησης Τ.Κ. Κατωχωρίου 25.000,00 

4 Αντιπληµµυρική προστασία  ∆. ∆. Πλατυστόµων 12.972,00 

5 Αποκαταστάσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού Τοπικών Κοινοτήτων ∆.Ε  Ελλοµένου 

16.000,00 

6 Αποκατάσταση παραλιακού δρόµου Μικρός Γυαλός-
Πόρος 

710 

7 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου - 
Αγορά γης 

8.000,00 

8 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου - 
Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυµάτων Νυδριού 

313.008,13 

9 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου– 
Αρχαιολογική επέµβαση 

112.832,34 

10 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών  ∆. Ελλοµένου– 
Τεχνικός Σύµβουλος 

106.910,00 

11 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου – 
Κατασκευή δικτύου 

311.301,10 

12 Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆. Ελλοµένου– 
Εγκατάστασηση- Επεξεργασία  λυµάτων 

2.708.729,12 

13 Βελτίωση Νότιας Εισόδου Λιµανιού Περιγιαλιού 12.000,00 

14 Γεωλογική µελέτη σχεδίου Περιγιαλίου 11.000,00 

15 ∆ηµοτική Οδοποιία Κατωχωρίου 1.279,93 

16 ∆ηµοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας 39.200,00 

17 ∆ιαπλάτυνση -διαµόρφωση ανατολικής εισόδου 
Βαυκερής 

12.000,00 

18 Επέκταση νεκροταφείου Νυδρίου 702 

19 Επισκευή γεφυριού στη Ρούδα Πόρου 3.000,00 

20 Έργα αξιοποίησης περιοχής Καταρρακτών Νυδρίου 5.000,00 

21 Έργα αποκατάστασης στο νταµάρι των Χαραδιάτικων 5.000,00 

22 Εργασίες αντιπλ. προστ. ∆∆ Πλατυστόµων 12.972,00 

23 Εργασίες διάνοιξης δηµοτικών οδών Ρ.Σ. Νυδρί Μ. 
Αυλάκι 

12.300,00 

24 Κατασκευή διακλαδώσεων παροχών παραλιακού 
αγωγού λυµάτων Νυδρίου ∆. Ελλοµένου  

15.000,00 

25 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Περιγιαλίου-
Πλατυστόµων 

372 

26 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόµου στη Ράχη 
Νυδρίου 

5.000,00 

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

5.000,00 

28 Μελέτη πράξης εφαρµογής Π.Μ. Νυδρίου-Μεγάλου 
Αυλακίου  

32.337,00 

29 Ύδρευση οικισµών Κατωχωρίου.-Βαυκερής.-
Νεοχωρίου.-Πόρου 

27.225,59 

30 Υδρογεωλογική Μελέτη για Ανόρυξη Ερευνητικής 
Γεώτρησης Τ.Κ. Κατοχωρίου 

3.000,00 
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∆.Κ. Καλάµου 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καλάµου - Καστού 10.000,00 

2 Αναβάθµιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάµου-Καστού 12.300,00 

3 Αποκατάσταση κοινοτικού καταστήµατος Καλάµου 4.739,63 

4 Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. νήσων Καλάµου & Καστού 57.468,16 

5 Αποχέτευση οµβρίων από εκκλησία Αγ.Τριάδας ως 
λιµάνι Καλάµου 

42.734,10 

6 Βελτίωση -Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού οδικού δικτύου 
- Εξωραϊσµοί - Αναπλάσεις  λιµανιών & Εξωτερικών 
χώρων νήσου Καλάµου 

150.000,00 

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

5.000,00 

8 Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου 
Καλάµου για προσάραξη ferry boat 

10.000,00 

9 Μελέτη αξιοποίησης του Καστροµονάστηρου Καλάµου 5.000,00 

10 Τοιχίο Αντιστήριξης ∆ρόµου Καλάµου - Επισκοπής 12.300,00 

11 Τσιµεντόστρωση - πλακόστρωση  κοινοτικής οδού 
Καλάµου - Επισκοπής - Πλακόστρωση κοινοχρήστων 
χώρων Καλάµου 

10.641,47 

12 Τσιµεντόστρωση - πλακόστρωση κοινοτικής οδού 
Καλάµου - Επισκοπής  (Τµήµα 1) 

19.934,64 

      

∆.Κ. Καστού 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καλάµου - Καστού 10.000,00 

2 Αναβάθµιση Υδρευτικής Γεώτρησης Καλάµου-Καστού 12.300,00 

3 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Καστού 8.000,00 

4 Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. νήσων Καλάµου & Καστού 57.468,16 

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

5.000,00 

6 Πλακοστρώσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού  ∆. Κ. Καστού 

230.000,00 

7 Πλακόστρωση κοινοτικής οδού από οικία Γραµµατέα ως 
οικία  Χάρη -Καστός 

24.272,05 

  

∆.Ε. Καρυάς 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καρυάς - Σφακιωτών 15.000,00 

2 Ανάπλαση δηµοτ. έκτασης στο κέντρο οικισµού Καρυάς 214.115,82 

3 ∆ιαµόρφωση ρέµατος δίπλα στο Γυµνάσιο Καρυάς 9.000,00 

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

9.000,00 

5 Επισκευή τοιχείου αντιστήριξης Αγίου ∆ονάτου 12.300,00 

6 Κατασκευή δικτύου οµβρίων του parking Καρυάς 9.000,00 

7 Ολοκλήρωση τοιχείου Πάρκιν Καρυάς 5.500,00 

8 Πλακοστρώσεις δρόµων Πηγαδισάνων 5.000,00 

9 Στερεωτικές επεµβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου 
Απόλλωνα Καρυάς 

70.058,00 
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∆.Ε. Σφακιωτών 

1 Αγροτική οδοποιία ∆.Ε  Καρυάς - Σφακιωτών 15.000,00 

2 Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην 
περιοχή Σφακιωτών 

12.000,00 

3 Βελτίωση – συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε 
Σφακιωτών 

10.500,00 

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

9.000,00 

5 Έργα αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών 144.614,80 

  

∆ήµος Μεγανησίου 

1 Αναπαλαίωση -Συντήρηση παλαιών πηγαδιών  στο 
Μεγανήσι Λευκάδας 

100.000,00 

2 Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου 280.000,00 

3 Βελτίωση προσβασιµότητας & δικτύωσης χώρων  
ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών στο 
Μεγανήσι Λευκάδας 

330.000,00 

4 Εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου  WI FI και προβολή 
τουριστικού προϊόντος  Μεγανησίου 

100.000,00 

5 Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης & επανένταξη  
στο φυσικό περιβάλλον  του ΧΥΤΑ ∆ήµου Μεγανησίου 
στη θέση ΣΚΙΖΑ 

549.552,41 

6 Προβολή ιστορικής διαδροµής του Μεγανησίου 
Λευκάδας 

350.000,00 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.200/2015. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Τα παρόντα µέλη 

 

 

                ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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