
ΘΕΜΑ: Απόφαση Π.Σ. για παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  
Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για 
το  έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» 

 
Με την αρ 96-10/2017 της  10ης   Συνεδρίασης της 96-10/18-5-2017 απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε: 
1. Η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα 

Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας ‘Πλάτωνας Γρηγόρης’.» 
προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ. 

2. Η έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Με το με αριθμ. ΕΣ2489/27-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Λευκάδας αναφέρονται καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες των υποέργων 
της πράξης «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» και απαιτείται η παράταση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η πράξη. Επιπροσθέτως θα πρέπει να τροποποιηθεί και το 
άρθρο 4 ως ακολούθως: 

«….Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 210.000,00€ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τα έτη 2017, 2018 και 2019, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76-08/29-4-2017 (ΑΔΑ 
ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.» 

Εισηγούμαστε 
τη λήψη απόφασης για τα κατωτέρω: 
1) Την αποδοχή του αιτήματος για παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας 
για το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού σταδίου Λευκάδας 
‘Πλάτωνας Γρηγόρης’» έως 31/12/2019. 

2) Την τροποποίηση του 4ου άρθρου ως ακολούθως  
«ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανέρχεται στις 210.000 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως  
Φορέα Χρηματοδότησης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 210.000,00€ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων για τα έτη 2017 και 2018, σύμφωνα με την υπ. αρ. 76-08/29-4-2017 (ΑΔΑ 
ΩΖΙ97ΛΕ-ΘΞΜ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο ποσό περιλαμβάνονται 
όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση. Το 
παραπάνω ποσό θα καταβάλλει στο φορέα υλοποίησης σταδιακά, σύμφωνα με τις 
υποβαλλόμενες στην Περιφέρεια Ιονίων πιστοποιήσεις δαπανών, και με αντίστοιχες 
ετήσιες εγγραφές στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
(ΚΑΕ:9.8.9.9.02.017.007.001).»  

3) Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της 
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί 
για το σκοπό αυτό. 

 
 

Εισηγητής 



 

 


