ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 93/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5222/19-3-2018 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Κοντομίχης Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Γιαννιώτης Οδυσσέας
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
Μήτσουρας Πέτρος
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Σέρβος Κων/νος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
9
Βλάχος Κων/νος
9
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερμός Ευάγγελος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Βλάχος Ευστάθιος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Τριλίβας Χρήστος
16
17
Καρφάκη Μαριάννα
17
18
Γρηγόρη Ασπασία
18
19
Βικέντιος Νικόλαος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Σκληρός Παναγιώτης
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωμάς
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
Κακλαμάνη Αναστασία
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, επέστρεψε πριν
ου
ου
τη συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε εκ νέου πριν τη συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 12 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 13 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 14 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Η.Δ. της αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 201.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του
άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια
– τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

1

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
«Η πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με Αρ. Πρωτ. 7244/13-3-2018 αφορά τη χρηματοδότηση των
Δήμων για την Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας και
στόχο έχει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων.
Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται :
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών
χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας.
Μη επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών.
• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 και το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο
Λευκάδας ανέρχεται σε 201.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την υψηλή αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο μας,
Εισηγούμαι :
α) Την αποδοχή των όρων της με Αρ. Πρωτ. 7244/13-3-2018 πρόσκλησης του ΥΠΕΣ και την αποδοχή
χρηματοδότησης ανωτάτου ποσού 201.000 ευρώ.
β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας».
γ) Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ' ολοκλήρου,
την κάλυψη με ιδίους πόρους του Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που
προκύπτει.
δ) Την εξουσιοδότηση του Δηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι πέντε (25) ψήφους, αποφασίζει:
α) Την αποδοχή των όρων της με Αρ. Πρωτ. 7244/13-3-2018 πρόσκλησης του ΥΠΕΣ και την αποδοχή
χρηματοδότησης ανωτάτου ποσού 201.000 ευρώ.
β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λευκάδας».
γ) Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την προμήθεια εξ' ολοκλήρου,
την κάλυψη με ιδίους πόρους του Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που
προκύπτει.
δ) Την εξουσιοδότηση του Δηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της αίτησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 93/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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