ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 3/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
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. 907/17-1-2019 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
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντομίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαμάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερμός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
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 τρία (23)
μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέμα της Η.Δ. προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε μετά το 1 θέμα της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέματος Ε.Η.Δ.
ου
ου
Ο Δ.Σ. Καββαδάς Θωμάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέματος
ου
της Η.Δ. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέματος της Η.Δ.
ου
ο
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε μετά το 1 θέμα και
ο
πριν το 2 θέμα της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για α) να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να
εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και γ) να ορίσει το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων 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 την παρούσα σύμβαση.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι μία (21)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, για α) να προσχωρήσει στους όρους και
συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο
του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και γ)
να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 την παρούσα σύμβαση, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
το ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και την με
αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».
2.
την απόφαση 147.6/11.12.2018 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου
3.
το Σχέδιο Τριμερούς Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο
πλαίσιο του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος
2018.
4.
την αρ. 457/2017 Απόφ. ΔΣ για υποβολή πρότασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε
απαραίτητου εγγράφου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ».
5. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης του χρηματοδοτικού Προγράμματος με
υπογραφή
25/09/2018.
Το Πράσινο Ταμείο πρόκειται να προχωρήσει σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ.
5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
για
το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 42.385,90 €
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται από την πλευρά του Δήμου Λευκάδας τα ακόλουθα:
εισηγούμαι
• να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account),
•
να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και
• να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 την παρούσα σύμβαση.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι μία (21) ψήφους αποφασίζει:
•
Προσχωρεί στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)
•
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λευκάδας, για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού
ισοζυγίου» έτους 2018 και
•
Ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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 την παρούσα σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 3/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

