ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 3
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
16:00 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. 577/9-1-17 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
Παπαδόπουλος Ανδρέας

Απουσίαζαν
Κούρτης Φίλιππος
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
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8.
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10.
11.
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
14.
15.
15.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Γληγόρης
16.
16.
17.
17. Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του
18.
18. 1ου θέµατος της Η.∆.
19.
19.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, επέστρεψε πριν
20. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
20.
21.
21.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν
22.
22. την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
23.
23.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
24.
24. πριν την συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆.
25.
25.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
26.
26. συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή της χρηµατοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου, έγκριση σχεδίου
σύµβασης µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για υπογραφή της.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σχετικά:
1. H υπ΄ αριθ. 114.9/2016 Απόφαση του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου
2.Σχέδιο της σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού
Προγράµµατος «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»του Πράσινου Ταµείου και
συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4
Με το αριθµ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο – πρόσκληση του Πράσινου Ταµείου απεστάλη
προς 168 ∆ήµους µία φόρµα ωριµότητας την οποία καλούνταν να συµπληρώσουν ώστε µε αντικειµενικά
κριτήρια (πληθυσµός, πυκνότητα, περιφερειακή κατάταξη, ύπαρξη τερµατικών σταθµών, σταθερή
τουριστική έλξη – εποχική πληθυσµιακή αύξηση) καθώς και τον βαθµό ωριµότητας κάθε ∆ήµου να γίνει
η επιλογή των δικαιούχων.
Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 (Α∆Α: 7Τ3546Ψ844-Π∆Θ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου εγκρίθηκε η ένταξη 150 ∆ήµων ως δικαιούχων χρηµατοδότησης συνολικού
προϋπολογισµού 8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» του
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»,για την
εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Μεταξύ των ∆ήµων αυτών περιλαµβάνεται και ο ∆ήµος Λευκάδας, χρηµατοδοτηµένος µε το ποσό
των 30 000€
Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν να συµβάλουν στη βελτίωση της κινητικότητας της πόλης µε βάση την
αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης µε τελικό στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των
πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Καταρτίζονται λαµβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία
χάραξης πολιτικής και τοµείς, όπως, οι µεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση
συγκεκριµένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρµογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας.
Τα ΣΒΑΚ δεν αποτελούν µια απλή κυκλοφοριακή µελέτη αλλά είναι αποτέλεσµα συστηµατικής
ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και µελλοντικής κατάστασης, σχεδιασµού και αξιολόγησης
µέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρµογής
νέων πολιτικών και νέων µορφών συνεργασίας, καθώς και ανάδειξης νέων πηγών χρηµατοδότησης και
σωστού και ακριβούς προγραµµατισµού. Η ύπαρξη Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση όλων των παρεµβάσεων αστικής
κινητικότητας που θα χρηµατοδοτηθούν τη νέα προγραµµατική περίοδο.
∆εδοµένου ότι ο ∆ήµος Λευκάδας συµπεριλαµβάνεται στον πίνακα των δικαιούχων ∆ήµων για
χρηµατοδότηση µε ποσό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30 000€)και ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
χρειάζεται να υπογραφεί σχετική σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) µε το Ταµείο
Παρακαταθηκών & ∆ανείων η οποία θα έχε διάρκεια έως 31/10/2017
Εισηγούµαστε
Α) ο ∆ήµος Λευκάδας να προσχωρήσει στους όρους και συµφωνίες της από 30/12/2016 σύµβασης
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου όπως αυτό αναφέρεται στο έγγραφο
Β) Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος να υπογράψει την ως άνω σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού
(escrow account).
Γ) Να ορισθεί το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χειριστής και µεσεγγυούχος του προϊόντος του ως
άνω δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να
προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύµβαση δεσµευµένου
λογαριασµού.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους αποφασίζει:
Α)Την προσχώρηση του ∆ήµου Λευκάδας, στους όρους και συµφωνίες της από 30/12/2016 σύµβασης
δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου όπως αυτό αναφέρεται στο έγγραφο.
Β) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή για την υπογραφή την ως
άνω σύµβασης δεσµευµένου λογαριασµού (escrow account).
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Γ) Τον ορισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ως χειριστή και µεσεγγυούχο του προϊόντος
του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση
να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συµφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύµβαση δεσµευµένου
λογαριασµού.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 3/2017.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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