ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 10/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
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/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 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: 806/11-1-2021 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
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Μαργέλη Μαρία
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 127.816,80 για την υλοποίηση της
πράξης «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π.1)
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
2020
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, διόρθωσε τον τίτλο και την
εισήγηση του θέµατος ως προς το ποσό, και συγκεκριµένα στο ορθό: «Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους
πόρους του ποσού των 129.657,60 για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ.
Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.»
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Η πρόσκληση Β’ µε κωδικό ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020 και αριθµό πρωτ. 5784/1-9-2020 του Πράσινου
Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί τους ∆ήµους που δεν υπέβαλλαν πρόταση στην
Α΄ Πρόσκληση καθώς και τους Συνδέσµους, να υποβάλλουν προτάσεις στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1)
«Αστική Αναζωογόνηση» και να δεσµευτούν οι φορείς ότι θα καλύψουν οι ίδιοι το υπολειπόµενο ποσό για την
υλοποίηση της υποβληθείσας πρότασης πέραν της χρηµατοδότησης.
Το συνολικό ύψος του «αιτούµενου ποσού χρηµατοδότησης» ενός φορέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το
προβλεπόµενο «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης» ανά δικαιούχο. Το προβλεπόµενο «ανώτατο ποσό
χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο» διαµορφώνεται ανάλογα µε το πληθυσµιακό µέγεθος του ∆ήµου σε συνάρτηση µε
τα Μέτρα του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ύψος του «αιτούµενου ποσού
χρηµατοδότησης» δεν µπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόµενο «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο».
Στην περίπτωση υποβολής δύο προτάσεων από τον ίδιο, ως «ποσό ένταξης του ∆ήµου» νοείται το άθροισµα των
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δύο επιµέρους χρηµατοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανάλογα µε το
µέτρο ένταξης. Το ανώτατο ποσό για προτάσεις που θα υποβάλλει ο ∆ήµος Λευκάδας στο Μέτρο 2 σύµφωνα µε
τον DE FACTO πληθυσµό του ∆ήµου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έτους 2011, είναι
222.928,00€
(ήτοι [X1=200.000,00+22.928=222.928,00]),
η ιδία συµµετοχή του ∆ήµου στο ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης είναι 44.585,60€ , η οποία αναλύεται ως
ακολούθως
X2= (200.000+22.928Π)*0,2
Ο συνολικός προϋπολογισµό της υπό υποβολής πράξης ανέρχεται στο ποσό των 308.000,00€ συνεπώς η ιδία
συµµετοχή του ∆ήµου είναι 129.657,60€, όπως προκύπτει αναλυτικά κάτωθι:
Χ3= 308.000,00 (συνολικός προϋπολογισµός)-178.342,40€ (συµµετοχή του Πράσινου Ταµείου)=
129.657,60€
Εισηγούµαστε:
την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 129.657,60€ για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής
ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π. 1) «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε ότι ψηφίζει παρών, σύµφωνα και µε την τοποθέτησή της, στην
προηγούµενη απόφαση για την έγκριση της µελέτης.
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
Την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 129.657,60€ για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής
ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π. 1) «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 10/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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