ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 19ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 240/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 7 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10935/3-7-20
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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
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.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας
Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο: «Επισκευές λόγω σεισµού στο
Γυµνάσιο Βασιλικής»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου «Επισκευές λόγω σεισµού στο Γυµνάσιο
Βασιλικής» προϋπολογισµού 450.000,00€ από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, λαµβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι Κύριος του Έργου είναι ο ∆ήµος Λευκάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται να υπογραφεί Προγραµµατική Σύµβαση µε
συµβαλλόµενα µέρη: την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το ∆ήµο Λευκάδας.
Με την προτεινόµενη Προγραµµατική Σύµβαση θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί το έργο από την
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για λογαριασµό του ∆ήµου Λευκάδας
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µετά την
παραλαβή του εν θέµατι Έργου και όχι αργότερα από την 31-12-2022. Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη
ολοκλήρωσης της το απαιτήσει.
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης στο οποίο φαίνονται αναλυτικά
οι επιµέρους όροι.
Εισηγούµαι
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης.
2 Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
3. Ορισµό των εκπροσώπων του ∆ήµου Λευκάδας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύµφωνα µε το
άρθρο 6 και για την Τριµερή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 10.»
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
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•
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. 4690/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης, ως εξής:
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των :
«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδος»
και
«∆ήµου Λευκάδας»

Για την Πράξη:
«Επισκευές λόγω σεισµού στο Γυµνάσιο Βασιλικής»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ
Για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικό κτίριο της Νήσου Λευκάδος.
Στη Λευκάδα σήµερα την ..........., τα ακόλουθα συµβαλλόµενα µέρη:
1. Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Λευκάδα (∆ιοικητήριο)
Τ.Κ. 31100, αποκαλούµενη στη συνέχεια για συντοµία ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ και εκπροσωπείται στην
παρούσα από την Περιφερειάρχη, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει
της υπ’ αριθµ. .....……… (Α∆Α ……….)
Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων, που
ενέκρινε το σχέδιο της παρούσας.
2. Ο ∆ήµος Λευκάδος, που εδρεύει στην Λευκάδα (∆ιοικητήριο) Τ.Κ. 31100, αποκαλούµενος στη συνέχεια για
συντοµία ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ και εκπροσωπείται στην παρούσα από
τον ∆ήµαρχο Λευκάδος, κ. Χαράλαµπο Καλό, που ενεργεί στην παρούσα δυνάµει της υπ’ αριθµ. …….…
(Α∆Α ……….) Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας, που ενέκρινε το σχέδιο της
παρούσας.
Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραµµατική σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 100 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 286 του N.3852/2010.
ο

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η παρούσα Σύµβαση περιέχει τα παρακάτω άρθρα:
• Περιεχόµενα
• Προοίµιο
• Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης
• Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης
• ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
• Επιτροπή Παρακολούθησης
• ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της σύµβασης
• Ενδεχόµενες τροποποιήσεις
• Ρήτρες
• Επίλυση ∆ιαφορών
• Τελικές ∆ιατάξεις
ο

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι εδώ συµβαλλόµενοι έχοντας υπ’ όψιν :
Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , σύµφωνα µε το οποίο
επιτρέπεται η υπογραφή προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των αιρετών Περιφερειών και των ∆ήµων της
χώρας.
2. Το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010), §4 υποπαραγρ. 15 & 25 σύµφωνα µε το οποίο στις
πρόσθετες αρµοδιότητες των ∆ήµων συµπεριλαµβάνονται τόσο η ανέγερση σχολικών κτιρίων όσο και η
επισκευή και συντήρηση αυτών.
3. Την αρ. πρωτ. 107720/44584/16-12-2019 (Α∆Α: ΩΝΨΗ7ΛΕ-∆ΚΞ) Απόφαση κ. Περιφ/ρχη Π.Ι.Ν. «8η
Τροποποίηση Έγκρισης ∆ιάθεσης Πίστωσης και ορισµός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ - ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» µε Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, στην οποία περιλαµβάνεται το υποέργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ
ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» προϋπολογισµού 450.000,00 € µε το ΦΠΑ.
4. Την παράγραφο 9 του άρθρου 21 «Μέρος Β’-∆ιατάξεις, Αρµοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών» του
Ν.4690/2020(ΦΕΚ 104/τεύχος Α’/30-05-2020).
ο

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης
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Σκοπός της σύµβασης είναι η δηµοπράτηση & εκτέλεση έργου στο ύψος των διατεθέντων πιστώσεων.
Αντικείµενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση ζηµιών του Γυµνασίου Βασιλικής, το
οποίο έχει υποστεί ζηµιές στο σεισµό της 17 Νοεµβρίου 2015. Προβλέπεται επίσης η εκτέλεση εργασιών για την
συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.

ο

ΑΡΘΡΟ 4
Προϋπολογισµός – Πόροι – Ποσό Χρηµατοδότησης
Το κόστος εργασιών της υπό σύνταξη µελέτης του έργου ανέρχεται σε 450.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.)
Στη σχετική δαπάνη ουδόλως θα συµµετέχει ο ∆ήµος Λευκάδας. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις
Π∆Ε - ΣΑΕΠ µε Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
Στις ανωτέρω πιστώσεις συµπεριλαµβάνονται τα γενικά και ειδικά έξοδα της Π. Ε. Λευκάδος, οι
φόροι, καθώς και οι εισφορές στα κάθε είδους Ταµεία και κρατήσεις που την βαρύνουν. Ρητά
συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Λευκάδος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου συµφωνηθέντος
ποσού.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών
Ο Κύριος του Έργου, ∆ήµος Λευκάδας:
1. Θα επιµεληθεί για την έκδοση της άδειας επισκευής από την οικεία Υ∆ΟΜ.
2. Θα διευκολύνει την ∆.Τ.Ε. για την εκτέλεση του έργου αποδίδοντας τον εργοταξιακό χώρο διαθέσιµο, σε
συντονισµό, την ∆/νση Βθµιας εκπαίδευσης, την ∆/νση του Γυµνασίου, το Σύλλογο Γονέων και κηδεµόνων.
3. Θα συνδράµει, όπου απαιτηθεί και ζητηθεί συνεργασία, µε Μηχανικούς του από την ∆/νση Τ.Υ του ∆ήµου και την
Υ∆ΟΜ Λευκάδας, την ∆/νση Τεχν. Έργων της Περ/κής Ενότητας Λευκάδος.
Ο Φορέας Υλοποίησης, Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Π.Ι.Ν.:
1. Η ∆ΤΕ θα εκτελεί χρέη Προϊσταµένης Αρχής. Το Τµήµα Κτιριακών και Υδραυλικών έργων θα εκτελεί χρέη
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας καθ’ όλη τη διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών του έργου και µέχρι την οριστική
παραλαβή του.
2.Θα διενεργήσει τη δηµοπρασία του έργου.
3. Κατά το στάδιο εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα αξιοποιηθεί το υπάρχον στελεχιακό δυναµικό της ∆/νσεως
Τεχν. Έργων της Π. Ε. Λευκάδος - Τµήµα Κτιριακών και Υδραυλικών έργων ως απολύτως εξειδικευµένο στον
τοµέα αυτόν, ασκώντας ειδικότερα τα καθήκοντα επίβλεψης.
4. Θα ασκεί µε υπαλλήλους του τη ∆ιοίκηση του έργου σε όλη τη διάρκειά του.
5. Αναλαµβάνει τη συνολική χρηµατοδότηση του έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, την υλοποίηση των στόχων
της Προγραµµατικής Σύµβασης και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συγκροτείται
Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
• Πρόεδρος ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας µε το Νόµιµο αναπληρωτή του.
• Ένα (1) µέλος προερχόµενο από την αιρετή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας µε τον Νόµιµο αναπληρωτή του
που δύναται να είναι και υπηρεσιακός παράγοντας.
• Ένα (1) µέλος προερχόµενο από τον ∆ήµο Λευκάδας µε τον Νόµιµο αναπληρωτή του.
Χρέη Γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα ορίσει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προγράµµατος και των όρων της παρούσης
Προγραµµατικής Σύµβασης και θα συνεδριάζει ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στην εκτέλεση του έργου.
Η Επιτροπή συγκαλείται µε πρόσκληση του προέδρου.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τουλάχιστον από τα µέλη της.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται απ’ όλα τα µέλη και τον Γραµµατέα.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται στην Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας.
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Τα µέλη της επιτροπής δεν αµείβονται για το παραπάνω έργο τους.
ο

ΑΡΘΡΟ 7

∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα της Σύµβασης
Η ισχύς της προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει στις 31-122022.Μπορεί δε να παραταθεί, εφόσον η ανάγκη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου το απαιτήσει.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύµβασης. Η
επιτροπή θα συνεδριάζει µε την παρουσία όλων των µελών της τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και
οποτεδήποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.
∆ιευκρινίζεται ότι στο προαναφερθέν χρονοδιάγραµµα δεν περιλαµβάνονται χρόνοι τυχόν εγκρίσεων από
αρµόδιες Υπηρεσίες, οι οποίοι θα επιµηκύνουν ανάλογα την διάρκεια της Σύµβασης.
Με την παραλαβή του έργου, θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και από την υπογραφή αυτού
η παρούσα σύµβαση λύεται και ουδεµία περαιτέρω υποχρέωση έχει η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έναντι
του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΑΡΘΡΟ 8

Ενδεχόµενες τροποποιήσεις
Κάθε µορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του
Προγράµµατος, ύστερα από νεώτερη έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών. Καµία τροποποίηση της
Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νοµίµων εκπροσώπων των
συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύµβαση
αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν
µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαιώµατα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή
τους ούτε αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα
σύµβαση.
Τα συµβαλλόµενα µέρη βεβαιώνουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης των εργασιών του έργου.
ο

ΑΡΘΡΟ 9
Ρήτρες

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. Η
παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης που θεωρούνται όλοι
σηµαντικοί ή η παράβαση του νόµου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. Ειδικότερα, σε
περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης µπορεί να επιβάλλονται µε αποφάσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης οι ακόλουθες ρήτρες:
Α) Σύσταση εφαρµογής των όρων της σύµβασης
Β) Αποζηµίωση για τη ζηµία που έχει επέλθει από τη µη εφαρµογή των όρων.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης επιλύεται από Τριµερή
Επιτροπή, στην οποία θα συµµετέχουν:
1 Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ή ο Νόµιµος Αναπληρωτής της ως Πρόεδρος.
2 Από ένας εκπρόσωπος για κάθε συµβαλλόµενο µέρος.
Ρητά συµφωνείται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη.
ο

ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές ∆ιατάξεις
Το έργο µετά την περαίωσή του από τον Ανάδοχο και την παραλαβή του, θα περιέρχεται κατά πλήρες δικαίωµα
κυριότητας, νοµής και κατοχής, στον ∆ήµο Λευκάδος.
Λόγω του κοινωνικού σκοπού του έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ουδεµία αµοιβή θα λάβει για τις προσφερόµενες υπηρεσίες της.
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη, αφού
αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, κατά τα ακόλουθα:
Τα συµβαλλόµενα µέρη
Για την Π.Ε. Λευκάδος της Π.Ι.Ν.

Για τον ∆ήµο Λευκάδος

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
∆ήµαρχος Λευκάδος

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί
3. Τον ορισµό των ∆.Σ. Βικέντιου Νικόλαου τακτικό µέλος και Μαργέλη Μαρίας, αναπληρωµατικό µέλος,
ως εκπροσώπων του ∆ήµου Λευκάδας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύµφωνα µε το άρθρο 6 και
την ∆.Σ. Κατωπόδη Νίκη, για την Τριµερή Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 10.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 240/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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