ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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. 2281/7-2-2019 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
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκληρός Παναγιώτης
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Μήτσουρας Πέτρος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαμάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερμός Ευάγγελος
13
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18
Τριλίβας Χρήστος
18
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Καρφάκη Μαριάννα
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Βικέντιος Νικόλαος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Κατωπόδη Ευανθία
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 επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών»
προϋπολογισμού 377.000,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον
άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και την κάλυψη από ιδίους πόρους της
προμήθειας εξοπλισμού του κτιρίου με το ποσό των 50.000,00€ για την λειτουργικότητα του έργου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι πέντε (25)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με υποβολή αιτήματος ένταξης
της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 377.000,00€ στο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση
ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και την κάλυψη από ιδίους πόρους της προμήθειας εξοπλισμού του κτιρίου
με το ποσό των 50.000,00€ για την λειτουργικότητα του έργου, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις
της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε τα εξής:
«Το Υπουργείο ‘Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την με αριθ. 13022/19-4-2018
απόφασή τους κατάρτισαν Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την επωνυμία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», η οποία
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44173/24-8-2018 απόφαση. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκδόθηκε η με
αριθμ. αριθμ 65574/19-11-2018 πρόσκληση V, για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας
«Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων
Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων». Στόχος της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση
έργων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων.
Στα πλαίσια της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν:
•
Την επανάχρηση δημοτικών κτιρίων, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει
την ανακατασκευή, στατική ενίσχυση, αποκατάσταση, ανακαίνιση και αναστύλωσή τους,
•
Την επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, άνω των 100 τ.μ. που βρίσκονται εντός
οικισμού.
•
Την κατασκευή - ανέγερση νέων δημαρχιακών κτιρίων ή/και επέκταση υφιστάμενων.
•
Την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων.
Έχοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ο Δήμος Λευκάδας έχει τη
βούληση να υποβάλει αίτηση χρηματοδότης για την υλοποίησης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου
Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 377.000,00 € στο ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η οποία αποτελείται από
τα κάτωθι δύο (2) υποέργα:
ο
1 υποέργο: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 372.000,00€
ο
2 υποέργο: «Συνδέσεις ΩΚΟ» προϋπολογισμού 5.000,00€
Η μελέτη του έργου έχει εγκριθεί με την αριθ. 43/2017 απόφαση Δ.Σ.
Εκτός από την υλοποίηση των δύο ανωτέρω υποέργων, προκειμένου το κτίριο να καταστεί λειτουργικό, απαιτείται και
η προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία αυτού, ύψους 50.000,00€, η οποία δεν
χρηματοδοτείται ως κινητός εξοπλισμός του κτιρίου από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, δηλαδή είναι μη επιλέξιμη.
Συνεπώς για την λειτουργικότητα του κτιρίου Πνευματικό Κέντρο Δ.Ε. Σφακιωτών ο Δήμος θα πρέπει από ιδίους
πόρους να καλύψει την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (επίπλων κλπ) του κτηρίου ύψους 50.000,00€.
Εισηγούμαστε:
1.
την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών»
προϋπολογισμού 377.000,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών και
συγκεκριμένα, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και την αποδοχή των
όρων της πρόσκλησης
2.
την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού των 50.000,00€ για την προμήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού ώστε τελικά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διαμόρφωσης του Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών να
είναι ολοκληρωμένες και λειτουργικές.
3.
την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών
τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1.
την έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών»
προϋπολογισμού 377.000,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», του Υπουργείου Εσωτερικών και
συγκεκριμένα, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και την αποδοχή των
όρων της πρόσκλησης
2.
την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού των 50.000,00€ για την προμήθεια κατάλληλου
εξοπλισμού ώστε τελικά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διαμόρφωσης του Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών να
είναι ολοκληρωμένες και λειτουργικές.
3.
την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών
τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 47/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

