ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 19ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 250/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13214/29-6-2018 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Αρβανίτης Σπυρίδων
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Κακλαµάνη Αναστασία
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
10
Θερµός Ευάγγελος
10
Σκληρός Φίλιππος
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Γληγόρης Κων/νος
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Κατωπόδη Ευανθία
16
17
Βικέντιος Νικόλαος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Μήτσουρας Πέτρος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Καββαδάς Θωµάς
20
21
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας µε το
∆ήµο Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε την 206/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας, ο ∆ήµος προτίθεται να υποβάλλει
αίτηση χρηµατοδότησης για την πράξη «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής
και φυσικής κληρονοµιάς του ∆ήµου Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης
ΙΟΝ49) στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µε ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας & των ΤΠΕ» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών ανάδειξης του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της
ΠΙΝ στους τοµείς Τουρισµός-Πολιτισµός- Περιβάλλον».
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. το µε αριθµ 661/25-6-2018 έγγραφο της Μονάδας Α’ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού
2. το µε αριθµ. 308378/221259/3060/27-6-2018 έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας
αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουµε, εισηγούµαστε τη σύναψη µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου
Λευκάδας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης
«Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς ∆ήµου
Λευκάδας».
«Στη συνέχεια συµπλήρωσε την εισήγησή του ως προς την συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του µνηµονίου συνεργασίας, η οποία αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου µε τον αναπληρωτή του
και δύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Λευκάδας, µε τους αναπληρωτές τους.
Ένας εκ των δύο ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής (µε τον αναπληρωτή του).
Προτείνεται, από τον ∆ήµο να είναι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, κ.κ. Αθανάσιος Περδικάρης και Μαριάννα Καρφάκη
τακτικά µέλη, µε αναπληρωτές τους τον κ. Ευάγγελο Χαλικιά και Ευτύχιο Ζουριδάκη.
Ως Πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης προτείνεται τον κ. Αθανάσιο Περδικάρη.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
1. Τη σύναψη Μνηµονίου Συνεργασίας Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας µε το ∆ήµο
Λευκάδας για την υλοποίηση της πράξης «ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» ως κατωτέρω:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Στην Λευκάδα σήµερα, ……………… ηµέρα………… 27/06/2018, οι παρακάτω Συµβαλλόµενοι:
Α. Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού (εφεξής αποκαλούµενο Υπουργείο)/ αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενο από την Προϊσταµένη ∆ρ.
Ολυµπία Βικάτου
Β. Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή, συµφωνούν και
συναποδέχονται τα παρακάτω:
Μεταξύ των Συµβαλλοµένων υπογράφεται το παρόν Μνηµόνιο Συνεργασίας σύµφωνα µε:
• Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς»
(ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).
• Το Π.∆. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού»
• Την υπ. αριθµ. 5341/2018-16.04.2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Ψηφιακής Πολιτικής.
• Τις µε αριθµ. 206/2018 (Α∆Α Ω∆∆7ΩΛΙ-Ω∆2) και …./2018 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
ο

Άρθρο 1 Στόχοι
Το παρόν Μνηµόνιο έχει ως στόχο τον προσδιορισµό της έκτασης της εµπλοκής της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ. του Υπουργείου, στην υλοποίηση του Έργου «Tρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και
ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς ∆ήµου Λευκάδας» το οποίο προτείνεται να ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, µε φορέα υλοποίησης (δικαιούχο) το ∆ήµο
Λευκάδας και ειδικότερα στο µέρος αυτού που αφορά στην προετοιµασία, παραγωγή και διαχείριση του ψηφιακού
περιεχοµένου και υλικού στους ακόλουθους αρχαιολογικούς χώρους/ µνηµεία/ µουσεία:
- Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας
- Προϊστορικοί Τύµβοι Νυδριού
- Οικίες Αρχαίας Λευκάδας
- Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας
- Τύµβοι Μεγανησίου
- Παλαιολιθικές θέσεις και ιερό του Απόλλωνα στο Ακρωτήριο Λευκάτας
- Κάστρο Αγίας Μαύρας
- Σηµαντικά βυζαντινά και µεταβυζαντινά εκκλησιαστικά µνηµεία Λευκάδας
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- Ανεµόµυλοι Γύρας
- Tάφος W. Dőrpfeld
Λόγω της πληθώρας των µνηµείων, ορισµένα εκ των οποίων είναι αδηµοσίευτα, πρέπει στο πλαίσιο της
συνολικής πρότασης, να υπάρχει διακριτό υποέργο µε φορέα υλοποίησης την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ –
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας
ο

Άρθρο 2 Αντικείµενο
2.1. Οι συµβαλλόµενοι υπογράφουν το παρόν Μνηµόνιο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2.2. Ειδικότερα, µε το παρόν Μνηµόνιο προβλέπεται η συµµετοχή της κατά τόπον αρµόδιας Υπηρεσίας ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.
του ΥΠ.ΠΟ.Α., στην παραγωγή του απαραίτητου εγγράφου, εντύπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού,
το οποίο είναι αναγκαίο για την αποτελεσµατική υλοποίηση του συνολικού Έργου. Για το λόγο αυτό στο
πλαίσιο της συνολικής πρότασης, θα υπάρχει διακριτό υποέργο µε φορέα υλοποίησης την αρµόδια Υπηρεσία
του ΥΠΠΟΑ –ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.
2.3. Το φυσικό αντικείµενο του υποέργου, που θα υλοποιηθεί µε την µέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας είναι:
Α) Η εκπόνηση των κειµένων για τους ανωτέρω αναφεροµένους αρχαιολογικούς χώρους/ µνηµεία/ µουσεία
από την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ – ΕΦΑ.ΑΙΤ.Λ., τα οποία θα χρησιµοποιηθούν και για την
παραγωγή οπτικού ή/ και ακουστικού υλικού, που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του ψηφιακού
Έργου.
Β) Παροχή εκ µέρους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ – ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ. , όλων των αναγκαίων
διευκολύνσεων στον ανάδοχο του Έργου για τη λήψη φωτογραφιών και τη διενέργεια βιντεοσκοπήσεων,
που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους/ Μνηµεία/ Μουσεία. Η
αίτηση προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου µε
ηλεκτρονική ή έντυπη αλληλογραφία. Η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ οφείλει να απαντήσει εντός 20
εργασίµων ηµερών σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα των διευκολύνσεων, φροντίζοντας τόσο για την
εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας, όσο και για την απαρέγκλιτη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος του
έργου.
2.4. Τα παραδοτέα του υποέργου είναι τα εξής:
Α: Παραγωγή κειµένων για τους Αρχαιολογικούς χώρους/ µνηµεία/ µουσεία που αναφέρονται αναλυτικά
παραπάνω (άρθρο 1).
Β: Παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύνσεων στον ανάδοχο του έργου, για τη λήψη φωτογραφιών και τη
διενέργεια βιντεοσκοπήσεων, και τις ψηφιακές ξεναγήσεις, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του
έργου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους/ µνηµεία/ µουσεία.
ο

Άρθρο 3 Ισχύς
Η διάρκεια του Μνηµονίου αρχίζει µε την υπογραφή του και επεκτείνεται έως την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων του Έργου «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονοµιάς ∆ήµου Λευκάδας». Χρόνος έναρξης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Μνηµονίου και
λήξης αυτού η οριστική παραλαβή του Έργου. Η διάρκειά του µπορεί να παραταθεί µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των
συµβαλλοµένων µερών. Στην περίπτωση αλλαγών στα παραδοτέα του Έργου, που θα επέλθουν µετά την λήξη της
ισχύος του Μνηµονίου, απαιτείται η χορήγηση της προηγούµενης σύµφωνης γνώµης της κατά τόπον αρµόδιας
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ – ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.
ο

Άρθρο 4 Φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης του αντικειµένου
Φορείς εκτέλεσης και υλοποίησης του Μνηµονίου είναι:
1.Το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού/ αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ – ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.
2. Ο ∆ήµος Λευκάδας
Ο κάθε φορέας αναλαµβάνει να υλοποιήσει όσες δράσεις είναι συναφείς µε τη φύση, το αντικείµενο και το
εύρος των αρµοδιοτήτων του.
ο

Άρθρο 5 Πόροι–χρηµατοδότηση–προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση των όσων προβλέπονται από το παρόν Μνηµόνιο θα προέρχεται από
τις πιστώσεις του Έργου, που προτείνεται να ενταχθεί στο Ε.Π. «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής
και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς ∆ήµου Λευκάδας» και να υλοποιηθεί µε δικαιούχο το
∆ήµο Λευκάδας, που έχει αποκλειστικά την αρµοδιότητα χρηµατοδότησης των αναγκών του Έργου.
ο

Άρθρο 6 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Συµβαλλοµένων
6.1. Ο κάθε συµβαλλόµενος φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει το έργο του ετέρου συµβαλλοµένου
φορέα, για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του Έργου στο πλαίσιο του παρόντος Μνηµονίου.
6.2. Το Υπουργείο παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση, από την άποψη των διοικητικών διαδικασιών και της
επιστηµονικής στήριξης για την απρόσκοπτη εκτέλεση του Έργου. Συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια του
Μνηµονίου µε τον έτερο Συµβαλλόµενο και τα αρµόδια όργανά του στην εκτέλεση του Έργου.
ο

Άρθρο 7 Συγκρότηση-Αρµοδιότητες της ΕΠ
7.1. Οι Συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου του µέρους του Έργου που αφορά στην
προετοιµασία, παραγωγή και διαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου και υλικού στους αρχαιολογικούς χώρους/
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µνηµεία/ µουσεία που αναγράφονται αναλυτικά παραπάνω, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι προϊόν
συµµετοχικών διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των στόχων, συµφωνούν για τη συγκρότηση
Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Μνηµονίου Συνεργασίας και για τη συµµετοχή στην Ε.Π., ενός (1)
εκπροσώπου του Υπουργείου µε τον αναπληρωτή του και δύο (2) εκπροσώπων του ∆ήµου Λευκάδας µε τους
αναπληρωτές τους.
7.2. Η Ε.Π. αποτελείται από τρία (3) µέλη µε τους αναπληρωτές τους. ∆ύο (2) ορίζονται από το ∆ήµο Λευκάδας, µε
τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων προέρχεται και ο Πρόεδρος αυτής (µε τον αναπληρωτή του) και ένα (1)
ορίζεται από το Υπουργείο, µε τον αναπληρωτή του.
7.3. Οι αρµοδιότητες της Ε.Π. είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των προβλεπόµενων στο παρόν Μνηµόνιο
Συνεργασίας.
7.4. Η Ε.Π. λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
ο

Άρθρο 8 Τελικές διατάξεις
8.1.Είναι δυνατή η διεύρυνση και η τροποποίηση του Μνηµονίου σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή και άλλων φορέων ή
την επέκταση του αντικειµένου του, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιµο κατά την εκτέλεση του Έργου.
8.2. Με τη λήξη του Μνηµονίου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή του, αντίγραφα των εγγράφων που θα
παραχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνηµονίου, συγκροτούν το αρχείο αυτού και θα περιέλθουν σε
όλους τους συµβαλλοµένους φορείς.
8.3 Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή
καταστάσεων αντιθέτων προς το Μνηµόνιο ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει το Μνηµόνιο
αυτό από οποιοδήποτε Συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συµβαλλοµένων
µερών από δικαιώµατα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα Συµβαλλόµενα µέρη
που αναγνωρίζονται από το Μνηµόνιο.
8.4 Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγράφονται υποχρεωτικά οι απαιτούµενοι τίτλοι (credits), δηλαδή: ©
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας
Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής

Η Προϊσταµένη της ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ.
∆ρ. Ολυµπία Βικάτου Αρχαιολόγος»

2. Τον ορισµό δύο δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
συγκεκριµένα:
Τακτικά µέλη ορίζονται οι κ.κ. Αθανάσιος Περδικάρης και Μαριάννα Καρφάκη.
Αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται οι κ.κ Ευάγγελος Χαλικιάς και Ευτύχιος Ζουριδάκης.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Αθανάσιος Περδικάρης.
3. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας, για την υπογραφή του ανωτέρω µνηµονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 250/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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