ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 498
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
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.
25328/8-12-16 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
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
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
1.
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2.
2. Γρηγόρη Ασπασία
3. Σκληρός Φίλιππος
3.
4.
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. Αραβανής Βασίλειος
5.
6.
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7.
8.
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9.
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11.
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12.
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13.
13.
ου
14.
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15.
15.
ου
16.
16. συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
17.
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18.
18.
ου
19.
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20.
20.
ου
21.
21. συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22.
22.
ου
αποχώρησαν
πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
23.
23.
ο
24.
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25.
25.
ου
26.
26. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
συζήτηση
του 9ου θέµατος.
28.
28.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
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 19ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆Σ για έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδος στην υποβολή προτάσεων στην 1η πρόσκληση (1st Call
for Ordinary Project Proposals) του προγράµµατος European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A
Greece‐Italy 2014‐2020 για την υλοποίηση του έργου: (1) “ ciRcular EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός
τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά: «Κυκλική Οικονοµία για τα Απορρίµµατα και το Νερό», διακριτικός τίτλος
«ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Θεµατικός Στόχος 6: ∆ιατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.: Ανάπτυξη και εξέταση
καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη µείωση της θαλάσσιας και ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Σέρβος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
(1). Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
(2). Την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (1st Call for Ordinary Project Proposals) του προγράµµατος
European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A Greece‐Italy 2014‐2020 (Prot. Number:
300885/MA3598/22-07-2016) και τον οδηγό εφαρµογής (Programme and Project Manual Cooperation
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020),
(3). To application package της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (1st Call for Ordinary Project
Proposals) του προγράµµατος European Territorial Cooperation Programme Interreg V-A Greece‐Italy
2014‐2020 (Prot. Number: 300885/MA3598/22-07-2016),
(4). Τους κανόνες επιλεξιµότητας των φορέων και των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους συµπράττοντες εταίρους από τη συµµετοχής τους σε έργα
διακρατικής συνεργασίας, όπως προκύπτουν από το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο αναφοράς,
(5). Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων,
και προκειµένου ο ∆ήµος µας i) να συµµετέχει σε δράσεις διακρατικής συνεργασίας µε στόχο την ανάδειξη
και προώθηση των συγκριτικών του πλεονεκτηµάτων, αλλά και ii) την διεκδίκηση χρηµατοδότησης για
δράσεις µε προστιθέµενη αξία γύρω από την ανάπτυξη και προώθηση λύσεων και καινοτόµων
τεχνολογιών για τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων µέσω της αυξανόµενης αποτελεσµατικότητας της
χρήσης του νερού και τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριµµάτων, θα πρέπει να επιδείξουµε ισχυρά
αντανακλαστικά και να συµµετέχουµε σε κατάλληλα εταιρικά σχήµατα µε στόχο την υποβολή προτάσεων
που θα στοχεύουν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και την δικτύωση φορέων µε
κοινά χαρακτηριστικά σχετικά µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριµµάτων.
Το Πρόγραµµα «Ελλάδα–Ιταλία 2014-2020» συνδέει 11 περιφέρειες (NUTS III) και 6 επαρχίες από την
Ελλάδα και την Ιταλία. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ ERDF) µε 104.700.362,00 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής συµµετοχής, είναι 123.176.889,00 ευρώ.
Ο γενικός στόχος του Προγράµµατος είναι η στήριξη της στρατηγικής της διασυνοριακής συνεργασίας για
την ευηµερία και την βιωσιµότητας της περιοχής του Ιονίου. Έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη και
διαµόρφωση στέρεων βάσεων για µια δυναµική οικονοµία που προωθεί την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ειδικά σε συνθήκες
οικονοµικής κρίσης, όπως αυτές της τρέχουσας περιόδου. Η 1η πρόσκληση του Προγράµµατος για τα
απλά έργα δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016. Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώνεται στις 15
∆εκεµβρίου 2016.
Για την κατάρτιση και εφαρµογή των προτάσεων απαιτείται η δηµιουργία Εταιρικών Σχηµάτων στα οποία,
από τους όρους της πρόσκλησης, δύναται να συµµετέχουν τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, όπως οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, Επιµελητήρια, Σύλλογοι, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ερευνητικά
Κέντρα, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κ.λπ. Κάθε εταιρικό σχήµα έχει «άτυπη µορφή» µε τη µορφή δήλωσης
συµµετοχής για τους συµπράττοντες φορείς (declaration form).
Ειδικότερα, µετά από διαβουλεύσεις και εντατική προετοιµασία, έχει διαµορφωθεί τα παρακάτω εταιρικό
σχήµα για την υποβολή πρότασης υλοποίησης έργου:
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Αρµοδιότητες ∆ήµου Λευκάδος
Στην πρόταση ο ∆ήµος Λευκάδος συµµετέχει ως Partner Beneficiary (Απλός Συµµετέχων Εταίρος/
∆ικαιούχος). Στις αρµοδιότητες του Partner Beneficiary του Προγράµµατος (Programme and Project
Manual) περιλαµβάνονται:
•

Η διασφάλιση της υλοποίησης των υπό ευθύνη τους δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε το σχέδιο του έργου και της σύµβασης που έχει υπογραφεί.

•

Η συνεργασία µε τους υπόλοιπους δικαιούχους για την υλοποίηση του έργου, την υποβολή
εκθέσεων και την παρακολούθηση, όπως κρίνεται απαραίτητο. Οποιεσδήποτε σηµαντικές
αποφάσεις, συµπεράσµατα ή αλλαγές στην στρατηγική υλοποίησης πρέπει να λαµβάνονται από
κοινού.

•

Η προετοιµασία και υποβολή των οικονοµοτεχνικών εκθέσεων προόδου στον Κύριο ∆ικαιούχο,
συµπεριλαµβανοµένου όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών, απαραίτητων για την
πιστοποίηση των δαπανών ανά περίοδο αναφοράς καθώς και η πλήρης συνεργασίας και
συνδροµή, για την έγκαιρη και ακριβή διεξαγωγή της πιστοποίησης.

•

Η ανάληψη ευθύνης σε περίπτωση τυχόν παρατυπίας των δαπανών που έχουν δηλωθεί, και
επιστροφή στον Κύριο ∆ικαιούχο των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Οι υπόλοιπες λεπτοµέρειες που διέπουν το πλαίσιο συνεργασίας του Κύριου ∆ικαιούχου και των
συνεργαζόµενων φορέων καθορίζονται αρχικά στην ∆ήλωση Εταιρικής Συνεργασίας (κατά το στάδιο της
υποβολής της πρότασης έργου) και, εν συνεχεία, στο συµφωνητικό συνεργασίας (στο στάδιο υλοποίησης
όταν το έργο έχει επιλεχθεί για χρηµατοδότηση) το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέρη.
Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Συµβούλιο την έγκριση:
1) “ ciRcular EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά:
«Κυκλική Οικονοµία για τα Απορρίµµατα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας
Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Θεµατικός Στόχος 6: ∆ιατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.:
Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη µείωση της θαλάσσιας και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης
2) Κατάρτισης και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών της πρότασης µε τίτλο “ ciRcular
EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά: «Κυκλική
Οικονοµία για τα Απορρίµµατα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας
Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Θεµατικός Στόχος 6: ∆ιατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.:
Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη µείωση της θαλάσσιας και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης
3) Εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Λευκάδος, κ. Κ. ∆ρακονταειδή, για την υπογραφή των
νοµιµοποιητικών εγγράφων και των σχετικών αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της ανωτέρω
πρότασης σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος.»
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Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση:
1) “ciRcular EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά:
«Κυκλική Οικονοµία για τα Απορρίµµατα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας
Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Θεµατικός Στόχος 6: ∆ιατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.:
Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη µείωση της θαλάσσιας και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
2) Κατάρτιση και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών της πρότασης µε τίτλο “ ciRcular
EConomy foR wastE And waTEr ”, διακριτικός τίτλος “ RECREATE ” / Ελληνικά: «Κυκλική
Οικονοµία για τα Απορρίµµατα και το Νερό», διακριτικός τίτλος «ΡΙΚΡΙΕΪΤ» Άξονας
Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Θεµατικός Στόχος 6: ∆ιατήρηση και
προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αξιοποίησης πόρων, Ειδικός στόχος 2.3.:
Ανάπτυξη και εξέταση καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων για τη µείωση της θαλάσσιας και
ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
3) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδος, κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, για την υπογραφή των
νοµιµοποιητικών εγγράφων και των σχετικών αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της ανωτέρω
πρότασης σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 498/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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