ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 24ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 289/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Αυγούστου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13117/3-8-20 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
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Κατωπόδη Νίκη
8
9 Τυπάλδος Νικόλαος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ο

η

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για 1 παράταση χρονοδιαγράµµατος προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου
Λευκάδας και Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη
λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή
της»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής
τα εξής:
«Με την αρ. 62/2020 (Α∆Α ΨΟΞ7ΩΛΙ-ΡΥΡ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας ενεκρίθη:
Η σύναψη σύµβασης µεταξύ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Λευκάδας, για την υλοποίηση της
πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την
βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της» προϋπολογισµού 12.000,00€, η οποία
υπεγράφη την 6-5-2020.
Η έγκριση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Σύµφωνα µε το µε αριθµ ΕΣ1446/29-7-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης,
αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουµε, και το µε αριθµ 1ο Πρακτικό/28-7-2020 της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν εξαιτίας της
πανδηµίας του ιού Covid-19, καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης της πράξης
Εισηγούµαστε
τη λήψη απόφασης για τα κατωτέρω:
η
•
Την αποδοχή του αιτήµατος για την 1 παράταση της από 6-5-2020 υπογεγραµµένης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Λευκάδας για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το
περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και
την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
•
Την έγκριση της συνηµµένης «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
•
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.»

•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,

1

•
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 αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
η

•
Την αποδοχή του αιτήµατος για την 1 παράταση της από 6-5-2020 υπογεγραµµένης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του ∆ήµου Λευκάδας για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το
περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και
την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
•
Την έγκριση της συνηµµένης «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ως εξής:
η

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της
αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της».
Στην Λευκάδα σήµερα την …………..…του έτους 2020, ηµέρα της εβδοµάδος……………………., οι παρακάτω φορείς καλούµενοι
στο εξής «συµβαλλόµενοι»:
I.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Χαράλαµπο Καλό
II.
Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε έδρα τα Ιωάννινα (Κτίριο ∆ιοίκησης, Πανεπιστηµιούπολη, ΤΚ 69100) νοµίµως
εκπροσωπούµενο από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. ……………………….,
Έχοντας υπόψη:
1.
τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 179 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018) και ισχύει
2.
Τις διατάξεις του Π.∆. 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» και την κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/20-12-88 (ΦΕΚ 920Β/21-12-88) «Περί συστάσεως
Ειδικών Λογαριασµών για την Χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων κτλ που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα»
3.
Την υπ’ αριθ. Κ.Α./679/22-8-96 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αριθ. Β1/819
Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας».
4.
το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
το Ν 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ον
6.
Το από 1 /28-8-1941 καπιτουλάριον ∆ήµου Λευκάδας
7.
την µε αριθµ. 152/2002 γνωµοδότηση του ∆’ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
8.
την µε αρ. 22/15.03.2020.. (Α∆Α: Ω2ΨΛΩΛΖ-ΜΗΘ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγανησίου για την σύµφωνη
γνώµη υλοποίησης της πράξης «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα του Αβλέµονα µε στόχο
την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
9.
την µε αριθµ. 62/13.04.2020 (Α∆Α: ΨΟΞ7ΩΛΙ-ΡΥΡ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για την έγκριση
σύναψης της προγραµµατικής
10.
Την υπ. αριθµ. 16948/04.05.2020 (Α∆Α: 6ΟΛ7469Β7Η-Χ8Λ) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
11.
το µε αριθµ ΕΣ1446/29-7-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
η
12.
την µε αριθµ..................... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνεται η 1 τροποποίηση της
προγραµµατικής σύµβασης για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεµβάσεις στη λιµνοθάλασσα του
Αβλέµονα, µε στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της» λόγω µη εκτέλεσης
αυτής κατά την διάρκεια της από 6-5-2020 Προγραµµατικής Σύµβασης και προκειµένου για την υλοποίηση της πράξης, µε την
παρούσα οι συµβαλλόµενοι αποφασίζουν:
1. Την παράταση της από 6-5-2020 έως 30-12-2020 προγραµµατικής σύµβασης, όπως ισχύει και σύµφωνα µε την 1η
η
τροποποίηση της, και συγκεκριµένα την τροποποίηση του άρθρου 5 αυτής, ώστε η 1 Τροποποίηση της Προγραµµατικής
Σύµβασης να ισχύει µέχρι και την 31-12-2020.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι εποµένως η εξής:
«Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αρχίζει από την λήξη της από 6-5-2020 και λήγει µε την εξάντληση του εγκεκριµένου
ποσού και πάντως το αργότερο µέχρι και την 31-12-2020 µε συνολική διάρκεια από την από 6-5-2020 προγραµµατική σύµβαση
7,8 µηνών. ∆ύναται να δοθεί νέα παράτασή της ύστερα από συµφωνία και των δύο συµβαλλόµενων µερών».
2. Το νέο χρονοδιάγραµµα της 1ης Τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας.
3. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως περιγράφεται
ης
στο άρθρο 6 της από 6-5-2020 Προγραµµατικής Σύµβασης, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της 1 Τροποποίησης της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
Κατά τα λοιπά παραµένει σε ισχύ η από 6-5-2020 Προγραµµατική Σύµβαση.
Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόµενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα
από τα οποία έκαστος εκ των συµβαλλόµενων θα λάβει δύο (2).

2

Για τον ∆ήµο Λευκάδος

Τα συµβαλλόµενα µέρη
Για τον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Χαράλαµπος Καλός
∆ήµαρχος Λευκάδος

•
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 289/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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