ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 60/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω
εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την
υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020
εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της
Η.∆. ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 9 : Απόφαση Ο.Ε περί αποδοχής της χρηµατοδότησης της πράξης µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 µε
τίτλο «Αποκατάσταση παιδικών χαρών ∆ήµου Λευκάδας» στην Υποδράση 19.2.4.3 στο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Η Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων µε την Αριθµ. Πρωτ. 12085/20-02-2019 πρόσκληση για την υποβολή
πρότασης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 , ενηµέρωσε τους δυνητικούς δικαιούχους
(Ο.Τ.Α. α’ και β’ και φορείς τους, φορείς ∆ηµοσίου Τοµέα, Ιδιωτικοί φορείς µε καταστατικό σκοπό την υλοποίηση
αντιστοίχων έργων, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε την επιλεξιµότητα που καθορίζεται στο
τοπικό πρόγραµµα της ΟΤ∆), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υποµέτρου 19.2., του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, σύµφωνα και µε την αριθµ. 275/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπέβαλλε
αίτηση στήριξης µε αριθµ πρωτ 15549/31-7-2019 µε τίτλο "Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Λευκάδας"
προϋπολογισµού 220.500,00€ για ένταξη στο Μέτρο 19,Υποµέτρο 19.2 και δράση 19.2.4.,υποδράση 19.2.4.3
του ΠΑΑ 2014-2020.
Με το Αριθµ. πρωτ. 3106/30-12-2020 (Α∆Α:96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Ιονίων Νήσων, η πράξη µε κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 µε τίτλο "Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών ∆ήµου
Λευκάδας" προϋπολογισµού 220.500,00€ εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.3 του µέτρου 19 «Στήριξη για

1

Τοπική ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ –Τοπική Ανάπτυξη µε πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του
προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
εισηγούµαι
1.την αποδοχή χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο " Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Λευκάδας " µε
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 , µε δικαιούχο το ∆ήµο Λευκάδας µέσω της Υποδράσης 19.2.4.3 του Μέτρου 19
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.
οικ. 3106/30-12-2020 (Α∆Α:96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4) της Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων µε ύψος προϋπολογισµού
220.500,00€
2. την εξουσιοδότηση στο ∆ήµαρχο Λευκάδας για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.την αποδοχή χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο " Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών ∆ήµου Λευκάδας " µε
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 , µε δικαιούχο το ∆ήµο Λευκάδας µέσω της Υποδράσης 19.2.4.3 του Μέτρου 19
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. όπως εγκρίθηκε µε την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ.
οικ. 3106/30-12-2020 (Α∆Α:96ΝΟ7ΛΕ-ΓΥ4) της Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων µε ύψος προϋπολογισµού
220.500,00€
2. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για
την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 60/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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