ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 34
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, 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. 2453/9-2-2017 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).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε αποδοχή εκτέλεσης έργου και αποδοχή πίστωσης, της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Λευκάδας» στο Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και
καταπολέµηση της φτώχειας και των διακρίσεων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως εγκρίθηκε
µε την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
1. To άρθρο 4 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» καθώς και την αριθµ. ∆23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 µε θέµα
«Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας»
2. Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την Περιφερειακή Στρατηγική
Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
3. Την µε Κωδικό ΙΟΝ16 Α/Α ΟΠΣ: 1538/8-7-2016 Α.Π. ΟΙΚ.1588 Πρόσκληση Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού
και καταπολέµηση της φτώχειας και των διακρίσεων», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ».
4. Την αριθµ. πρωτ. 14274/20-9-2016 αίτηση χρηµατοδότησης Πράξης του ∆ήµου Λευκάδας
(ως δικαιούχος) προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της Πράξης στο Ε.Π.
«Ιόνια Νησιά 2014-2020»
5. Την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την ένταξη της
Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά»
6. Τον προϋπολογισµό της Πράξης , όπως αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης ως εξής:
-άµεσες δαπάνες (βάσει παραστατικών) : 93.600,00 ευρώ
-δαπάνες βάσει απλοποιηµένου κόστους :18.720,00 ευρώ
Συνολικό κόστος πράξης
:112.320,00 ευρώ
7. Την ανάγκη αποδοχής εκτέλεσης του έργου και την αποδοχή της σχετικής πίστωσης
Συνοπτικά ενηµερώνουµε για τα εξής:
Με την ανωτέρω υπ’ αριθµ. (5) Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η ένταξη
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Ε.Π. «Ιόνια
Νησιά». ∆ικαιούχος της πράξης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας που θα υλοποιήσει την πράξη τηρώντας
τους όρους της απόφασης ένταξης. Το συνολικό ποσό της δηµόσιας δαπάνης της πράξης
ανέρχεται σε 112.320,00 ευρώ και αφορά σε όλη τη διάρκεια του έργου, ήτοι η χρηµατοδότηση
αφορά και στα τρία χρόνια λειτουργίας του έργου.
Εκ του συνολικού ποσού 93.600,00 ευρώ αφορά δαπάνες βάσει παραστατικών- άµεσες
δαπάνες προσωπικού, ενώ το ποσό των 18.720,00 ευρώ αφορά σε δαπάνες βάσει
απλοποιηµένου κόστους (λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου, όπως προµήθεια
αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιµα κ.λπ.)
Όροι χρηµατοδότησης:
Μετά την απόφαση ένταξης και µε την έναρξη λειτουργίας της δοµής, ο ∆ικαιούχος λαµβάνει από
την ΕΥ∆ του οικείου ΠΕΠ την πρώτη δόση που για την εν λόγω πράξη ανέρχεται στο 30% του
συνολικού προϋπολογισµού της ενταγµένης πράξης.
Στη συνέχεια καταβάλλονται οι επόµενες δόσεις και η κάθε µία ανέρχεται στο 30% του
συνολικού προϋπολογισµού. Προϋπόθεση για την καταβολή κάθε νέας δόσης είναι να έχει
απορροφηθεί τουλάχιστον κατά 70% του συνολικού ποσού κάθε προηγούµενης χρηµατοδότησης
και να έχει υλοποιηθεί το 70% των ενεργειών του σχεδίου δράσης.
Για την καταβολή του υπόλοιπου ποσού έως και 10% του συνολικού προϋπολογισµού , όταν το
έργο πλησιάζει στη λήξη του και σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν την ολοκλήρωσή του (3 µήνες
πριν) , ο ∆ικαιούχος και εφόσον έχει δαπανήσει τουλάχιστον το 70% της προηγούµενης δόσης ,
υποβάλλει στη ΕΥ∆ ΠΕΠ αίτηµα για την καταβολή της τελευταίας δόσης αποπληρωµής,
συνοδευόµενο από προγραµµατισµό και αιτιολόγηση των δαπανών για το υπόλοιπο διάστηµα.
Για την καταβολή κάθε δόσης η ΕΥ∆ ΠΕΠ δύναται να ζητάει και στοιχεία πιστοποίησης φυσικού
αντικειµένου.
Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας απαιτείται
ο ∆ήµος να δεσµευθεί για την εκτέλεση του έργου και να αποδεχθεί την πίστωση του αντίστοιχου
ποσού.
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαστε
1. την αποδοχή εκτέλεσης της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της
φτώχειας και των διακρίσεων», του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
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2. την αποδοχή πίστωσης ποσού 112.320,00 ευρώ που αφορά στη δηµόσια επιλέξιµη δαπάνη για
την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της
φτώχειας και των διακρίσεων», του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι οκτώ (28) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν δύο (2), οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς και Φρεµεντίτης Χριστόφορος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Την αποδοχή εκτέλεσης της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της
φτώχειας και των διακρίσεων», του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
2. την αποδοχή πίστωσης ποσού 112.320,00 ευρώ που αφορά στη δηµόσια επιλέξιµη δαπάνη για
την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» Άξονα
Προτεραιότητας «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της
φτώχειας και των διακρίσεων», του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά», µε Κωδικό ΟΠΣ 5002116, όπως
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2141/15-12-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 34/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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