ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης µεταφοράς έργων από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στο αναπτυξιακό πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
«Με την παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4509/17, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β' της παραγράφου 11
του άρθρου τριακοστού έβδοµου της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/20-3-2020/τεύχος Α') η οποία
κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10-4-2020/τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το
άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 75/30-3-2020/τεύχος A’), η οποία
κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4684/2020 ορίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραµµα, µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την εκπόνηση µελετών και την
κατασκευή έργων ιδίως στους τοµείς της βασικής υποδοµής, της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιµης ανάπτυξης,
καθώς και την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δηµόσιας υγείας, και
ειδικότερα την άρση των οικονοµικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την
εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Με την παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι µε Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της παραγράφου 1 σε άξονες προτεραιότητας
και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτηµάτων ένταξης και
αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων της έκτακτης χρηµατοδότησης, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων,
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου
2 από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παραγράφου 1, υπό την
προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήµατα ένταξης.
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 22766/9-4-2020
(ΦΕΚ 1386/14-4-2020/τεύχος Β’) µε την οποία καταρτίζεται νέο πρόγραµµα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της
αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, Συνδέσµους ∆ήµων και τα νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ, µε το συµβολικό
όνοµα «Αντώνης Τρίτσης».
Με το αριθ.(0)46708_20/19-6-2020 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων κοινοποιήθηκε στο
∆ήµο µας η υπ' αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) µε την
οποία εγκρίθηκε η µεταφορά από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του
Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισµού 1.090.382.473,29 €, συµπεριλαµβανοµένων και
των έργων του ∆ήµου µε στοιχεία:
1. «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 1.892.000,00 ευρώ
2. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 700.000,00€
υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων.
Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούµαστε:
α) την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την µεταφορά από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I» στο Πρόγραµµα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» των έργων:
1. «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 1.892.000,00 ευρώ
2. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 700.000,00€
β) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή οποιοδήποτε απαιτούµενου εγγράφου απαιτηθεί
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α) την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την µεταφορά από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I» στο Πρόγραµµα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» των έργων:
1. «Βελτίωση υποδοµών ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 1.892.000,00 ευρώ
2. «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού 700.000,00€
β) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή οποιοδήποτε απαιτούµενου εγγράφου απαιτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 117/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

2

