ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 536/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 22 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη 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.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 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: 23750/18-12-2020 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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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Τυπάλδος Νικόλαος
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Γαζής Αναστάσιος
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5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
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6 Γαζής Νικόλαος (αναπλ.)
6
7 Μαργέλη Μαρία
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8 Βικέντιος Νικόλαος
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 κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 11 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συµπλήρωσης της από 3-07-2019 προγραµµατικής σύµβασης
«ΑΝΑΣΚΑΦΗ- ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β΄ΦΑΣΗ »
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«-Την από 3-07-2019 προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ήµου
Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
-Το άρθρο 7 της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης µε τίτλο «Προϋπολογισµός – Πόροι- Χρηµατοδότηση –
Προκαταβολή», σύµφωνα µε το οποίο το έργο χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το προϋπολογισµό της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ∆ήµου Λευκάδας.
-Την µε αριθµ. 406/2020/Α∆Α:99Ψ∆ΩΛΙ-1ΥΧ απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί αποδοχής
χρηµατοδότησης του έργου ΑΝΑΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ , όπως
καταγράφεται στη µε αριθµ.πρωτ.121732/26-11-2019 (Α∆Α:Ω9ΠΖ46ΜΤΛΡ-ΟΩΠ) συλλογική απόφαση ΕΟ022
ΤΡΟΠ.0 στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων ΕΠΕΝ∆ΎΣΕΩΝ 2019 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Τη µε αριθµ.πρωτ.203782/13-11-2020 απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου. ∆.Ελλάδας
η
και Ιονίου περί έγκρισης της µε αριθµ.176/2020 απόφασης ∆.Σ. Λευκάδας αναφορικά µε την 6 αναµόρφωση του
προϋπολογισµού έτους 2020
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Εισηγούµαστε
Την τροποποίηση-συµπλήρωση του άρθρου 7 της από 3-07-2019 προγραµµατικής σύµβασης που
υπεγράφη µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ήµου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
«ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β΄ΦΑΣΗ » ως εξής:
Για τον ∆ήµο Λευκάδας η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε
(κωδικός έργου 2017ΕΠ02200000) µε το ποσό των 50.000,00€ και από ίδιους πόρους µε ποσό των
50.000€.»
Έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος.
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 τροποποίηση-συµπλήρωση του άρθρου 7 της από 3-07-2019 προγραµµατικής σύµβασης που
υπεγράφη µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, ∆ήµου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
«ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Β΄ΦΑΣΗ » ως εξής:
Για τον ∆ήµο Λευκάδας η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε (κωδικός
έργου 2017ΕΠ02200000) µε το ποσό των 50.000,00€ και από ίδιους πόρους µε ποσό των 50.000€.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 536/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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