ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 11/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 907/17-1-2019 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
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντοµίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 1 θέµα και
ο
πριν το 2 θέµα της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
η
Απόφαση ∆.Σ. για 2 παράταση χρονοδιαγράµµατος προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και
Ελληνικού ∆ηµοσίου-Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού /Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για το
έργο
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
Με την αρ. αποφ 164/26-04-2017 (Α∆Α 7ΖΨ∆ΩΛΙ-2ΓΨ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
αποφασίσθηκε:
1.Η σύναψη σύµβασης µεταξύ του «Ελληνικού ∆ηµοσίου-Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού /Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµ» και του ∆ήµου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ προϋπολογισµού 138.620,00 ευρώ, η οποία υπεγράφη την 5-6-2017.
2.Η έγκριση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Με την αρ. 146/7-5-2018 (Α∆Α 6Κ35ΩΛΙ-4ΦΛ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
αποφασίσθηκε η παράταση της ανωτέρω προγραµµατικής µέχρι την 31-12-2018 και η τροποποίηση αυτής
υπογράφηκε την 4-9-2018.
Σύµφωνα µε το µε αριθµ ΕΣ27/9-1-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αντίγραφο του
οποίου σας επισυνάπτουµε, κρίνεται αναγκαία η παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραµµατικής Σύµβασης
και του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου επειδή λόγω των καιρικών συνθηκών και της συνεχής χρήσης του
κλειστού γυµναστηρίου Λευκάδας από οµάδες µπάσκετ, βόλεϊ αλλά και των γυµναστικών προγραµµάτων του ∆ήµου
Λευκάδας καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου.
Εισηγούµαστε
τη λήψη απόφασης για τα κατωτέρω:
1. Την αποδοχή του αιτήµατος για παράταση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού &
Αθλητισµού (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ». έως 31-5-2019.
2. Την έγκριση της συνηµµένης «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας για την υπογραφή της τροποποίησης της προγραµµατικής
σύµβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί για το σκοπό αυτό.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την παράταση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού (Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού) και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ». έως 31-5-2019.
η
2. Την έγκριση του σχεδίου της «2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ως κατωτέρω:
η

2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ »
Στο Μαρούσι σήµερα την ………του έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος……………………., οι παρακάτω φορείς
καλούµενοι στο εξής «συµβαλλόµενοι»:
I.
To Ελληνικό ∆ηµόσιο – Υπ.Πο.Α/Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Υφυπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Γεώργιο Βασιλειάδη.
II.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο ∆ρακονταειδή
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010),
3. τις διατάξεις του Π.∆. 104/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (ΦΕΚ 171A/2014) όπως
ισχύει.
4. τις διατάξεις του Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και µετονοµασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του Υπουργείου
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.»
(ΦΕΚ 114Α'/2015),
5. τις διατάξεις του Π.∆. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210Α/05-11-2016,)
6. την υπ΄ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισµού
και Αθλητισµού, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού Γεώργιο Βασιλειάδη
(ΦΕΚ 3672Β/11-11-2016) ,To σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προς έγκριση και χρηµατοδότηση του από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
2017
7. την µε αριθµ. 164/26-4-2017 (Α∆Α 7ΖΨ∆ΩΛΙ-2ΓΨ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσης προγραµµατικής σύµβασης
8. την από 5-6-2017 σύναψη σύµβασης µεταξύ του «Ελληνικού ∆ηµοσίου-Υπουργείου Πολιτισµού και
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Αθλητισµού/Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού» και του ∆ήµου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ προϋπολογισµού 138.620,00 ευρώ
9. την µε αρ. 146/7-5-2018 (Α∆Α 6Κ35ΩΛΙ-4ΦΛ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας µε την οποία
αποφασίσθηκε η παράταση της ανωτέρω προγραµµατικής µέχρι τις 31-12-2018
ης
10. την από 4-9-2018 σύναψη της 1 τροποποίησης προγραµµατικής σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού
& Αθλητισµού (Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού) και του ∆ήµου Λευκάδας
11. το µε αριθµ ΕΣ27/9-1-2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
η
12. την µε αριθµ..................... απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας µε την οποία εγκρίνεται η 2
τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης για την πράξη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» λόγω µη εκτέλεσης του έργου κατά την διάρκεια της από 5-6-2017
η
Προγραµµατικής Σύµβασης όπως τροποποιήθηκε µε την από 4-9-2018 1 τροποποίηση αυτής και προκειµένου
για την υλοποίηση της πράξης, µε την παρούσα οι συµβαλλόµενοι αποφασίζουν:
η
1. Την παράταση της από 5-6-2017 έως 31-5-2019 προγραµµατικής σύµβασης, όπως ισχύει και σύµφωνα µε την 1
η
τροποποίηση της, και συγκεκριµένα την τροποποίηση του άρθρου 5 αυτής, ώστε η 2 Τροποποίηση της
ης
Προγραµµατικής Σύµβασης να ισχύει για 5 µήνες (από την λήξη της από 4-9-2018 1 τροποποίησης
Προγραµµατικής Σύµβασης) µέχρι και την 31-5-2019.
Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι εποµένως η εξής:
ης
«Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση αρχίζει από την λήξη της από 4-9-2018 1 τροποποίησης Προγραµµατικής
Σύµβασης και λήγει µε την εξάντληση του εγκεκριµένου ποσού και πάντως το αργότερο µέχρι και την 31-5-2019 µε
συνολική διάρκεια από την από 5-6-2017 προγραµµατική σύµβαση 23,8 µηνών. ∆ύναται να δοθεί νέα παράτασή
της ύστερα από συµφωνία και των δύο συµβαλλόµενων µερών».
ης
2. Το νέο χρονοδιάγραµµα της 2 Τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας.
3. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης, όπως
ης
περιγράφεται στο άρθρο 6 της από 5-6-2017 Προγραµµατικής Σύµβασης, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της 2
Τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Κατά τα λοιπά παραµένει σε ισχύ η από 5-6-2017 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).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ

3.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 αρ. 11/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

