
   
ΘΕΜΑ : Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς και του ∆ήµου Λευκάδας για την υλοποίηση ερευνητικού έργου επιστηµονικής υποστήριξης 
του ∆ήµου Λευκάδος µε τίτλο «Μελέτη για προετοιµασία Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής 
αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε αξιοποίηση του εργαλείου της 
Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-
2020». 
 
 
Στα πλαίσια του αναπτυξιακού σχεδιασµού της περιοχής µας  και της  αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων, του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Ιόνιων Νησιών 2014-2020  και της ανάπτυξης συνεργατικών 
δράσεων µε τα ερευνητικά κέντρα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων προτείνεται η σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης  µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς µε αντικείµενο την «Μελέτη για προετοιµασία 
Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης σε χωρική ενότητα του ∆ήµου Λευκάδας µε 
αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και 
του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020». 
 Σκοπός του εν λόγω έργου αποτελεί η επιστηµονική υποστήριξη του ∆ήµου, µέσα από καινοτόµες 
διαδικασίες δηµοκρατικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού, ώστε να προετοιµάσει τις δοµές, τα 
στελέχη και την τοπική κοινωνία για τη διεκδίκηση ολοκληρωµένων χρηµατοδοτήσεων για την τοπική 
ανάπτυξη µε έµφαση στους τοµείς της βιώσιµης ανάπτυξης, της ανάπτυξης «χωρίς αποκλεισµούς» και 
την προώθηση της «έξυπνης εξειδίκευσης» σε τοπικό επίπεδο. 
 Ο ∆ήµος  Λευκάδας ως κύριος του έργου έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης ,του σχεδιασµού και της 
υποστήριξης του έργου. Θα συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και θα 
συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και θα παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία 
και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύµβαση αυτή. 
 Φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράµµατος θα είναι το Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Ο προϋπολογισµός  του έργου ανέρχεται στο ποσό των  49.600, 00 € µε το Φ.Π.Α. και θα 
χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου (ΚΑΕ30-7413.057). 
Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια 8 
µήνες, µε δυνατότητα παράτασης εάν απαιτηθεί .   
Θέτω υπόψη σας το περιεχόµενο του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης στο οποίο φαίνονται  
αναλυτικά οι  επιµέρους όροι.  

                                                  Εισηγούµαι 

1. Την έγκριση του σχεδίου της  Προγραµµατικής Σύµβασης. 
2. Τον  ορισµό εκπροσώπων (δύο µέλη µε τους αναπληρωτές τους) του  ∆ήµου µας  στην Κοινή  
Επιτροπή  παρακολούθησης.  
3. Τον ορισµό του κ.             ως Προέδρου της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης  µε 
αναπληρωτή τον   κ.  
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της σύµβασης.   

 
                                                                
 
                                                             Λευκάδα 23-6-2016 
                                                                   Ο εισηγητής 
 
 
                                                               Γρηγόρης  Γκογκάκης 
                                                               Εντεταλµένος Σύµβουλος     

    
 

 

                                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                          ΠΡΟΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

           


