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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 347/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα 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/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/22.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 20913/27-5-21 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 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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 τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση-τροποποίηση της µελέτης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ
ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», η οποία είχε εγκριθεί µε την αρ. 441/2017 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος διόρθωσε τον τίτλο
στο ορθό:
«Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Η πρόσκληση µε κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017 και αριθµό πρωτ. 5182/9-10-2017 του Πράσινου Ταµείου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλούσε τους ∆ήµους που έχουν τουλάχιστον έναν οικισµό µε
πληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ είτε του µόνιµου πληθυσµού
(ΦΕΚ 698/Β/2014) είτε του πραγµατικού – de facto πληθυσµού (ΦΕΚ 699/Β/2014), να υποβάλλουν προτάσεις για
το έτος 2017 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017.
Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την µε αριθµ. 442/2017 (Α∆Α 68ΧΟΩΛΙ-ΒΧΥ) ενέκρινε την υποβολή αίτησης
χρηµατοδότησης στο Μέτρο 2 «Αναβάθµιση αστικού εξοπλισµού» του άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» µε τίτλο πράξης
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 169.612,00 0€ που αφορά εργασίες
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αναβάθµισης τεσσάρων παιδικών χαρών στην πόλη της Λευκάδας και συγκεκριµένα η πρώτη στο Σύβρο, στο
Φρύνι, στην Κοντάραινα και η τέταρτη στις Νέες Εργατικές Κατοικίες κοντά στην Αγ. Μαρίνα.
Εισηγούµαστε:
1.
την εκ νέου υποβολή επικαιροποιηµένης αίτησης χρηµατοδότησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 169.612,00 €
2.
την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση χρηµατοδότησης και οποιοδήποτε
έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε την αριθµ. 5182/9-10-2017 πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
•
το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
την εκ νέου υποβολή επικαιροποιηµένης αίτησης χρηµατοδότησης της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
προϋπολογισµού 169.612,00 €
2.
την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση χρηµατοδότησης και οποιοδήποτε
έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε την αριθµ. 5182/9-10-2017 πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 347/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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