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                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

             
                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της µε αριθ. 18/2016 Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Λευκάδας 
Αριθ. Απόφ: 109/2016 

 
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Μαϊου  του 

έτους 2016,  ηµέρα Παρασκευή και  ώρα 13:00,  ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική  Επιτροπή του 
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7508/28-4-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε  νόµιµα  µε αποδεικτικό στα µέλη,  σύµφωνα  µε τις  δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση. 
 
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)    1. Ζουριδάκης Ευτύχιος 

2. Γκογκάκης Γρηγόριος     2. Σκληρός Φίλιππος 

3. Χαλικιάς Ευάγγελος                   3. Καρφάκη Μαριάννα   

4. Βλάχος Κων/νος   4. Γιαννιώτης Οδυσσέας 

5. Σέρβος Κων/νος  5.  

6.  6.    

7.  7.  

8.        8. 

9.        9. 

 
Στη συνεδρίαση, καλείται το  αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη 

θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας. 
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ. 

Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας. 
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο  του  ∆ήµου Λευκάδας. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 
2016. 

Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε. 
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,   Λογιστηρίου & Προµηθειών 

 
 
 
 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της  
υπηρεσίας, 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.  
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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- 
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. 26945/31-07-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων οικ. έτους 2016», µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους 2015, οφείλει 
ο ∆ήµος να προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικ. έτους 
2016, η οποία αποτελεί στην ουσία τακτοποιητική αναµόρφωση αυτού, ούτως ώστε να αποτυπωθούν 
σε αυτόν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και να καταστεί ρεαλιστικός. 
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 
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-τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Λευκάδας, οικ. έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθµ. 
314/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε σε ότι αφορά την σύνταξη του 
προϋπολογισµού έτους 2016 µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 169627/17316/28-12-2015 (Α∆Α:776ΘΟΡ1Φ-
ΓΞ1) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 
- την κατεπείγουσα 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, προκειµένου να γίνουν 
επείγουσες και αναγκαίες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών που 
προκάλεσε ο σεισµός στις 17-11-2015, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 3/2016 (Α∆Α:62ΜΝΩΛΙ-8ΡΟ) 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 9530/951/03-02-2016 
(Α∆Α:ΩΟΠΦΟΡ1Φ-81Τ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 
και Ιονίου 
- την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 57/2016 
(Α∆Α: ΨΕΞΒΩΛΙ-Ν84) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθµ. πρωτ. 39209/3860/31-
03-2016 (Α∆Α:ΨΕΗ6ΟΡ1Φ-23Ω) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας και Ιονίου 
- την αντιµετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή να 
χρηµατοδοτηθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού καθώς και τις άµεσες και κατεπείγουσες 
ανάγκες για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών που προκάλεσε ο σεισµός στις 17-11-2015, 
η χρηµατοδότηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου, προς 
όφελος των δηµοτών του 
 
 

εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
Την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 
Α. Μείωση Κ.Α. Εξόδων και µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111). 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6056 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων κοινωνικής ασφάλισης» 
µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 00-6735 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία» 
µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 10-7425.001 µε τίτλο «Οργάνωση αποθήκης του ∆ήµου» µε το ποσό των 
5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 25-7135.009 µε τίτλο «Προµήθεια συσκευών καταγραφής λογαριασµών 
ύδρευσης» µε το ποσό των 10.000,00 ευρώ, διότι απαιτείται να προηγηθεί εγκατάσταση 
λογισµικού, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7135.003 µε τίτλο «Προµήθεια πληροφοριακών πινακίδων ∆.Ε. 
Απολλωνίων-Ελλοµένου» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί 
ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7321.002 µε τίτλο «Κατασκευή οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι» 
µε το ποσό των 7.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, λόγω αλλαγής της µελέτης. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.058 µε τίτλο «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου-
Νικιάνας-Σωτήρως» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η µελέτη του 
έργου και απαιτείται αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.067 µε τίτλο «Κατασκευή δρόµου σχεδίου πόλης Βασιλικής-
Πόντη, εντός παλαιού οικισµού» µε το ποσό των 100.000,00 ευρώ, λόγω του ότι το ανωτέρω 
ποσό θα διατεθεί για καταβολή αποζηµιώσεων καθώς και για αµοιβή δικηγόρου για κατάθεση 
ασφαλιστικών µέτρων. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7323.075 µε τίτλο «Οδοστρωσία παραλιακής οδού Πόντης-Βασιλικής» 
µε το ποσό των 8.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η µελέτη. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.004 µε τίτλο «Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά» µε το 
ποσό των 90.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το έργο που έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό, λόγω µη έγκαιρης σύνταξης της µελέτης. (Η χρηµατοδότηση 
προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016 µε ποσό 38.000,00 ευρώ και 52.000,00 ευρώ από ίδιους 
πόρους). 
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- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.009 µε τίτλο «Αποκατάσταση-διαµόρφωση-ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων Καστού» µε το ποσό των 7.260,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να 
υλοποιηθεί το συγκεκριµένο έργο, λόγω µη έγκαιρης σύνταξης της µελέτης. (Η 
χρηµατοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016). 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7326.110 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση ∆ηµοτικού γηπέδου Αγίου Πέτρου» µε 
το ποσό των 2.565,61 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί το συµβατικό αντικείµενο. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7331.005 µε τίτλο «Επισκευή-αποκατάσταση κτιρίου 1ου Λυκείου 
Λευκάδας» µε το ποσό των 3.183,84 ευρώ, επειδή έχει ολοκληρωθεί το συµβατικό 
αντικείµενο. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.051 µε τίτλο «Επείγουσα λόγω σεισµών αποκατάσταση 
παραλιακού δρόµου Αγ. Νικήτα» µε το ποσό των 4.900,00 ευρώ, επειδή αλλάζει ο τόσο ο 
τρόπος εκτέλεσης, από έργο σε εργασία, όσο και ο προϋπολογισµός λόγω αλλαγής της 
µελέτης. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7333.052 µε τίτλο «Αποκατάσταση παραλιακού δρόµου λιµανιού ∆.Ε. 
Καστού» µε το ποσό των 6.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιείται η µελέτη και ο τίτλος του 
έργου. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.033 µε τίτλο «Στατική µελέτη κτιρίου Χαραµογλείου Λευκαδιακής 
Βιβλιοθήκης» µε το ποσό των 6.220,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η εν 
λόγω µελέτη εντός του τρέχοντος έτους. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.054 µε τίτλο «Σύνταξη µελέτης συντήρησης λιµνοδεξαµενής 
κάµπου Καρυάς» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, λόγω του ότι δεν θα εκτελεστεί η µελέτη 
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, εντός του τρέχοντος έτους. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 30-7413.055 µε τίτλο «Μελέτη σχεδιασµού και αξιοποίησης καλλιεργειών 
κάµπου Καρυάς» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η 
µελέτη που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό, εντός του τρέχοντος έτους. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7135.001 µε τίτλο «Προµήθεια υλικών για εξοπλισµό ακτών» µε το 
ποσό των 10.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7326.001 µε τίτλο «Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα 
ιχθυοτροφεία Λευκάδας και έργα προστασίας των εγκαταστάσεων» µε το ποσό των 8.600,00 
ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να διατεθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό, λόγω αλλαγής της µελέτης. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.005 µε τίτλο «Μεταφορά δηµοτικού Κτηνιατρείου και διαµόρφωση 
νέου χώρου» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί το 
συγκεκριµένο  έργο, λόγω µη έγκαιρης σύνταξης της µελέτης. (Η χρηµατοδότηση προέρχεται 
από ΣΑΤΑ 2016). 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.008 µε τίτλο «Περίφραξη και καθαρισµός ιχθυοτροφείων» µε το 
ποσό των 24.600,00 ευρώ, επειδή δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί η εν λόγω εργασία, λόγω 
µη έγκαιρης σύνταξης της µελέτης. 

- Μειώνεται ο Κ.Α.Ε. 70-7425.013 µε τίτλο «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας έτους 2015» µε 
το ποσό των 28.500,00 ευρώ, λόγω τροποποίησης της µελέτης και εγγραφής νέων εργασιών 
µε αλλαγή τίτλου. 

 
Β. Μεταφορά από το αποθεµατικό (Κ.Α.Ε. 9111) για την δηµιουργία των παρακάτω Κ.Α. 
Εξόδων: 

- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 00-6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων», µε ποσό 30.000,00 
ευρώ, προκειµένου να κατατεθούν ασφαλιστικά µέτρα για διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης 
Βασιλικής-Πόντης και σχεδίου πόλης Επισκόπου-Νικιάνας. 

- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 00-6117 «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να ανατεθούν 
υπηρεσίες ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.030 «Προµήθεια ενθυµηµάτων για το Μουσείο Σικελιανού», 
µε ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να εµπλουτιστεί το Μουσείο του ∆ήµου µε ενθυµήµατα 
του Άγγελου Σικελιανού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6495.031 «Παροχή υπηρεσίας για την ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων βάσει του Νέου Οδηγού Εκτίµησης της 
∆ιαχειριστικής Ικανότητας για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 σύµφωνα µε το 
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πρότυπο ΕΛΟΤ και τους οδηγούς εφαρµογής του», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, προκειµένου ο 
∆ήµος να αποκτήσει τη δυνατότητα συγχρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 00-6736 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 
σωµατεία», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν νέα αιτήµατα 
πολιτιστικών συλλόγων τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισµού.  

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 00-6739.002 «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοσωµατικής Υγείας "∆ΙΑΥΛΟΣ"», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να καταβληθεί 
η συµµετοχή του ∆ήµου µας. 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 10-6115.001 µε τίτλο «Αµοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο 
ισολογισµού», µε ποσό 12.000,00 ευρώ, επειδή το ποσό που είχε εγγραφεί στον αρχικό 
προϋπολογισµό αφορούσε τον έλεγχο µίας µόνο οικονοµικής χρήσης και απαιτείται ενίσχυση 
για τον έλεγχο και δεύτερης οικονοµικής χρήσης. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 10-6115.005 «Αµοιβή λογιστή», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, λόγω 
έλλειψης µόνιµου υπαλλήλου λογιστή µε πτυχίο Α΄τάξης στο ∆ήµο και άµεσης ανάγκης 
ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη για την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 20-7425.001 «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού», µε ποσό 7.000,00 
ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες για επεκτάσεις δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 20-7425.011 «Κατασκευή και τοποθέτηση υπερκατασκευών σε 
δορυφορικά ανατρεπόµενα απορριµµατοφόρα», µε ποσό 11.200,00 ευρώ, προκειµένου να 
καταστούν λειτουργικότερα για την αποκοµιδή των απορριµµάτων. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-6699.022 «Προµήθεια αµµοχάλικου για τη ∆.Ε. Απολλωνίων», µε 
ποσό 15.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν διαστρώσεις οδών. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7132.001 «Προµήθεια οχήµατος για τη ∆.Ε. Λευκάδας», µε ποσό 
5.000,00 ευρώ, προκειµένου να προµηθευτεί ο ∆ήµος ένα πετρελαιοκίνητο φορτηγό τύπου 
βαν 4χ4 (κλούβα) για τις ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7323.078 «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι», 
µε ποσό 5.200,00 ευρώ, προκειµένου να διαµορφωθούν ασφαλείς συνθήκες για τα 
διερχόµενα οχήµατα. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7331.032 «Επισκευή δηµοτικών τουαλετών Αγ. Πέτρου», µε ποσό 
3.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες παρεµβάσεις για την αποκατάσταση 
των δηµοτικών τουαλετών. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.055 «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης παραλιακού 
δρόµου Αγ. Νικήτα, λόγω σεισµού», µε ποσό 2.200,00 ευρώ, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015. (Η 
χρηµατοδότηση θα γίνει από ΣΑΤΑ 2016 µε ποσό 260,00 ευρώ και από ίδιους πόρους µε 
ποσό 1.940,00 ευρώ). 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.056 «Αποκατάσταση τµήµατος της παραλιακής οδού 
Πόντης-Βασιλικής», µε ποσό 8.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν εργασίες για την ασφαλή 
διέλευση των κατοίκων και την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7333.057 «Ανακατασκευή αργολιθοδοµής και αποκατάσταση 
παραλιακού δρόµου λιµανιού ∆.Ε. Καστού», µε ποσό 6.000,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν 
αναγκαίες παρεµβάσεις για την ασφάλεια των κατοίκων και οχηµάτων. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7336.028 «Εργασίες αποκατάστασης κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. 
Λευκάδας», µε ποσό 24.600,00 ευρώ, προκειµένου να γίνουν παρεµβάσεις για την αισθητική 
και λειτουργική αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων προς όφελος των κατοίκων. (Η 
χρηµατοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016). 

- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 30-7413.022 «Μελέτη πράξης εφαρµογής Πολ.Μελ.Νυδρίου-Μεγ.Αυλακίου 
(Β & Γ Κεφάλαιο)», µε ποσό 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να πληρωθούν λογαριασµοί της 
µελέτης. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.057 «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου αστικής και 
κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση του 
εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του 
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020», µε ποσό 50.000,00 ευρώ, προκειµένου ο ∆ήµος να καταστεί 
δικαιούχος χρηµατοδότησης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. 
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- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7413.058 «Μελέτη εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης εισόδου 
παραλίας πόλης Λευκάδας», µε ποσό 16.000,00 ευρώ, προκειµένου να συνταχθεί µελέτη για 
την αισθητική αναβάθµιση της εισόδου της πόλης. (Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 
2016). 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.027 «Εργασίες τεµαχισµού ογκωδών αντικειµένων», µε 
ποσό 20.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ανάγκες µείωσης και συρρίκνωσης 
ογκωδών αντικειµένων.(Η χρηµατοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ 2016). 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 30-7425.028 «Εργασίες καθαρισµού χειµάρρου ∆ηµοσάρι», µε ποσό 
7.000,00 ευρώ, προκειµένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις από ακραία καιρικά 
φαινόµενα, για την ασφάλεια πολιτών και οχηµάτων. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 35-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόµατα)», µε ποσό 16.000,00 ευρώ, για πρόσληψη 8 
υπάλληλων ορισµένου χρόνου (2 µήνες) προκειµένου να αντιµετωπισθούν εποχικές-έκτακτες 
ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου, ενόψει της τουριστικής περιόδου. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 35-6054.001 «Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. έκτακτου προσωπικού», µε 
ποσό 4.000,00 ευρώ, για πρόσληψη 8 υπάλληλων ορισµένου χρόνου (2 µήνες) προκειµένου 
να αντιµετωπισθούν εποχικές-έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου, ενόψει 
της τουριστικής περιόδου. 

- Ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 40-7424 «Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία», µε ποσό 
90.000,00 ευρώ, προκειµένου να καταβληθούν αποζηµιώσεις για το σχέδιο πόλης Βασιλικής-
Πόντης. 

- Αύξηση του Κ.Α.Ε. 70-6232 «Μισθώµατα κτιρίων-τεχνικών έργων ακινήτων», µε ποσό 
1.250,00 ευρώ, προκειµένου να καλυφθεί δαπάνη µίσθωσης αποθήκης στην ∆.Ε. Σφακιωτών. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7413.004 «Μελέτη διαµόρφωσης-αποκατάστασης παιδικών 
χαρών», µε ποσό 4.000,00 ευρώ, προκειµένου να διαµορφωθούν κατάλληλες και ασφαλείς 
συνθήκες λειτουργίες των παιδικών χαρών. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 70-7425.018 «Εργασίες καθαρισµών δηµοτικών χώρων για λόγους 
πυροπροστασίας», µε ποσό 28.500,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
απαραίτητες εργασίες καθαρισµών για πρόληψη πυρκαγιών. 
 

 
Γ. Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης-Άρδευσης 
 

- Μείωση του Κ.Α.Ε. 25-6117.003 µε τίτλο «Εργασίες µέτρησης υδροµέτρων ∆.Ε. Καρυάς-
Σφακιωτών» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ, λόγω του ότι τροποποιήθηκε η µελέτη και δεν θα 
απορροφηθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό. 

- ∆ηµιουργία νέου Κ.Α.Ε. 25-6262.008 «Εργασίες επισκευής δεξαµενής αερισµού Βιολογικού 
Καθαρισµού Λευκάδας», µε ποσό 5.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
επείγουσες-έκτακτες ανάγκες επισκευής των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ Λευκάδας. 

 
 
∆. ∆ηµιουργία Κ.Α.Ε. Εσόδων-Εξόδων από χρηµατοδοτήσεις για αποκατάσταση ζηµιών από 
τον σεισµό στις 17-11-2015. 
 
∆1. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.005 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στις υποδοµές 
ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω σεισµού στις 17-11-2015» µε το ποσό των 300.000,00 
ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 234/17-02-2016 (Α∆Α: Ω3∆Υ4653ΟΞ-ΑΓΟ) 
απόφαση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτυων, σχετικά µε χρηµατοδότηση του 
∆ήµου Λευκάδας για την αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν από τον σεισµό της 
17ης Νοεµβρίου 2015 στις υποδοµές ύδρευσης και αποχέτευσης. 
 
Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 
 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.036 µε τίτλο «Ανακατασκευή και σύνδεση υδροµάστευσης 
πηγών ∆άφνης Τ.Κ. Σύβρου» µε το ποσό των 6.300,00 ευρώ, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται 
απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 
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- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.037 µε τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού 
ύδρευσης στην περιοχή Αγ. Άννα Τ.Κ. ∆ρυµώνα» µε το ποσό των 257.000,00 ευρώ, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 
και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.042 µε τίτλο «Εργασίες επισκευής υποθαλάσσιου αγωγού 
Μύτικα-Καλάµου» µε το ποσό των 14.760,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές 
που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και 
αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.008 µε τίτλο «Μελέτη κατασκευής αντλιοστασίου στην 
Ανατολική παραλία καθώς και καταθλιπτικού αγωγού µε όδευση προς την Μ.Ε.Λ.» µε το ποσό 
των 17.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον 
σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7413.009 µε τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλάµου» µε το ποσό των 4.940,00 ευρώ, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται 
απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

∆2. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α. Εσόδων 1699.006 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών που 
προκλήθηκαν από σεισµούς στις υποδοµές του ∆ήµου Λευκάδας» µε το ποσό των 
3.100.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 33705/13714/25-04-2016 (Α∆Α: 
7ΩΑ57ΛΕ-5ΑΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, σχετικά µε χρηµατοδότηση του 
∆ήµου Λευκάδας για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από σεισµούς στις 
υποδοµές του ∆ήµου Λευκάδας. 
 
Το ανωτέρω ποσό κατανέµεται στους παρακάτω Κ.Α. Εξόδων: 
 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.038 µε τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού από 
θέση Κοντριάδα Τοπικής Κοινότητας Εξάνθειας µέχρι τη δεξαµενή Τοπικής Κοινότητας 
Αθανίου (HDPE 2XΦ125)» µε το ποσό των 850.000,00 ευρώ, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται 
απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7312.039 µε τίτλο «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην 
πόλη της Λευκάδας από θέση Πόντε έως το ∆ιοικητήριο (HDPE 560)» µε το ποσό των 
562.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό 
στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.043 µε τίτλο «Αποκατάσταση των αντλιοστασίων στη θέση 
Μαγκανά Νικιάνας και στη θέση Καρφάκη Λευκάδας» µε το ποσό των 80.000,00 ευρώ, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 
και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 25-7336.044 µε τίτλο «Μεµονωµένες τοπικές παρεµβάσεις στα 
δίκτυα αποχέτευσης της πόλης και των οικισµών Αγ. Νικήτα και Βασιλικής-Πόντης» µε το 
ποσό των 158.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από 
τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7336.029 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στους κοινόχρηστους 
χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων» µε το ποσό των 1.400.000,00 ευρώ, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 
και κρίνονται απολύτως επείγουσες και αναγκαίες. 

- ∆ηµιουργείται νέος Κ.Α.Ε. 30-7333.058 µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών αγροτικής οδοποιίας 
Τοπικών Κοινοτήτων» µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ, προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
ζηµιές που προκλήθηκαν από τον σεισµό στις 17-11-2015 και κρίνονται απολύτως επείγουσες 
και αναγκαίες. 

 
ΣΤ. Ανάλυση Κ.Α. Εσόδων ΕΣΠΑ 

- Αναπτύσσουµε τον Κ.Α. Εσόδων 1328 «Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων», µε ποσό 
14.747.709,48 ευρώ, προκειµένου να παρακολουθούνται αναλυτικά οι χρηµατοδοτήσεις των 
έργων του ΕΣΠΑ: 
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- 1328.001 «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆. Λευκάδας», µε ποσό 256.388,03 ευρώ 

- 1328.002 «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α νήσων Καλάµου Καστού», µε ποσό 7.468,16 ευρώ  

- 1328.003 «Κατασκευή ΣΜΑ ∆. Λευκάδας», µε ποσό 0,00 ευρώ 

- 1328.004 «Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον 
του ΧΥΤΑ ∆. Μεγανησίου, θέση  Σκίζα», µε ποσό 147.486,83 

- 1328.005 «υποδ.προσ. αποθήκευσης δεµατοποιηµένων αστικών αποβλήτων», µε ποσό 
292.621,37 ευρώ 

- 1328.006 «προµήθεια εξοπλ. ∆εµατοποίησης αστικών αποβλήτων», µε ποσό 861.000,00 
ευρώ 

- 1328.007 «Οριστική µελέτη ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 35.424,00 ευρώ 

- 1328.008 «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 3.900.139,23 ευρώ 

- 1328.009 «Προµήθεια κάδων χωριστής συλλογής οργανικών», µε ποσό 63.468,00 ευρώ 

- 1328.010 «προµ.αυτοκ.εξοπλ.της ΜΟΠΑΚ», µε ποσό 479.700,00 ευρώ 

- 1328.011 «Προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆. 
Μεγανησίου», µε ποσό 393.600,00 ευρώ 

- 1328.012 «Μεταφορά-εναπόθεση απορριµµάτων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
ΧΑ∆Α», µε ποσό 666.666,66 ευρώ 

- 1328.013 «Αποχ.παραλ.οικισµών ∆. Ελλοµένου (κατασ.δικ.αποχ.∆.Ελλοµένου)», µε ποσό 
39.166,90 ευρώ 

- 1328.014 «Αποχ.παραλ.οικισµών ∆.Ελλοµενου (υπηρ.τεχ. συµβούλου)», µε ποσό 29.950,50 
ευρώ 

- 1328.015 «Αποχέτευση παραλ.οικισµών ∆.Ελλοµένου (αρχαιολογική επέµβαση)», µε ποσό 
64.759,46 ευρώ  

- 1328.016 «Αποχ.παραλ.οικ.∆.Ελλοµένου (εγκατ.επεξερ.λυµ.∆.Ελλοµένου», µε ποσό 0,00 
ευρώ 

- 1328.017 «Αποχέτευση παραλιακών οικισµών ∆.Ελλοµένου-Ολοκλήρωση παραλιακού 
αγωγού λυµάτων Νυδρίου», µε ποσό 132.491,13 ευρώ 

- 1328.018 «Ανέγερση περιφ. Ιατρείου Μεγανησίου», µε ποσό 58.297,23 ευρώ 

- 1328.019 «Αγκυροβόλιο τουρ. σκαφών Βασιλικής», µε ποσό 6.704.348,91 ευρώ 

- 1328.020 «Αρχαιολ.επιβλ.τουρ.αγκυροβολίου Βασιλικής», µε ποσό 93.202,95 ευρώ 

- 1328.021 «Βελτ.προσβ.& δικτ.χωρ.ενδ.µέσω παλ.µονοπ.Μεγανησίου Λευκάδας», µε ποσό 
174.899,99 ευρώ 

- 1328.022 «Προβολή της ιστορικής διαδροµής του Μεγανησίου Λευκάδας», µε ποσό 77.130,13 
ευρώ 

- 1328.023 «e-Lefkas κινπληροφ.συστ.τουρ.προβ.∆. Λευκάδας πρ.εξοπλισµού», µε ποσό 
18.000,00 ευρώ 

- 1328.024 «e-Lefkas κινπληροφ.συστ.τουρ.προβ.∆. Λευκάδας», µε ποσό 190.000,00 ευρώ 

- 1328.025 «Οδηγός πόλης ∆ήµου Λευκάδας», µε ποσό 61.500,00 ευρώ 
 
 
Ε. Μείωση Κ.Α.Εσόδων-Εξόδων ΕΣΠΑ 

- Μειώνεται ο Κ.Α. Εσόδων 1328.021 «Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» µε το ποσό των 
174.899,99 ευρώ, λόγω απένταξης του έργου «Βελτίωση προσβασιµότητας και δικτύωσης 
χώρων ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας», σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθµ. 834/15-04-2016 (Α∆Α: 78ΕΣ7ΛΕ-∆ΑΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

- Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδων 64-7341.005 «Βελτίωση προσβασιµότητας και δικτύωσης χώρων 
ενδιαφέροντος µέσω παλαιών µονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας» µε το ποσό των 
174.899,99 ευρώ, λόγω απένταξης του έργου, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 834/15-04-2016 
(Α∆Α: 78ΕΣ7ΛΕ-∆ΑΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 
 

Μετά τις ανωτέρω µεταβολές στα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισµού, το αποθεµατικό, Κ.Α.Ε. 
9111, διαµορφώνεται στο ποσό των 36.392,54 ευρώ.» 
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    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:  
Εγκρίνει την 3η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση. 
Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 109/2016. 

      Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

         Ο Πρόεδρος                            Τα Μέλη   
 
 

          ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ         


