ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 230/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 12217/15-6-2018
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 ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Κούρτης Φίλιππος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Σέρβος Κων/νος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Πολίτης Σπυρίδων
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Βλάχος Κων/νος
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Καββαδάς Θωµάς
10
Θερµός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Καρφάκη Μαριάννα
12
13
Γρηγόρη Ασπασία
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14
Βικέντιος Νικόλαος
14
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Σκληρός Φίλιππος
17
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Χαλικιάς Ευάγγελος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Γιαννιώτης Οδυσσέας
22
23
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
23
24
Κατωπόδη Ευανθία
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
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 13 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Κατωπόδη Ευανθία και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και
ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων στον ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Υποδοµές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπως εγκρίθηκε µε την αρ. 3220/18-06 2018 (Α∆Α: 94Τ47ΛΕ - ΣΨΕ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισµό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατά
πλειοψηφία, µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ, δύο (2) κατά των Αραβανή Βασίλειου και Σκληρού Φίλιππου,
και µία (1) λευκή του κ. Φρεµεντίτη, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά
µε αποδοχή εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων αστικών
αποβλήτων στον ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών,
περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» όπως εγκρίθηκε µε την αρ. 3220/18-06 -2018 (Α∆Α: 94Τ47ΛΕ ΣΨΕ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισµό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης, λόγω του
κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, ο οποίος είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
την µε αρ. πρωτ. ΟΙΚ.3153/18-12-2016 (κωδ. ΙΟΝ 25) πρόσκληση της Ε.Υ.∆. για την υποβολή προτάσεων
στο ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Ε.Π. Ιονίων Νήσων) αίτηση
χρηµατοδότησης πράξης του ∆ήµου µας προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«Ιονίων Νήσων 2014 -2020»,
2.
την µε αρ. πρωτ. 3220/18-06-2018 (Α∆Α: 94Τ47ΛΕ - ΣΨΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων που
αφορά την ένταξη της πράξης «∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων αστικών αποβλήτων
στον ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», µε ύψος προϋπολογισµού ένα εκατοµµύριο διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες
εξακόσια ΕΥΡΩ (1.248.600,00 €)
εισηγούµαι
την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων αστικών
αποβλήτων στον ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο «Υποδοµές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της µε αριθµ ΟΙΚ.3153/18-12-2016 (κωδ. ΙΟΝ 25) πρόσκληση της Ε.Υ.∆. για την
υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», µε ύψος
προϋπολογισµού ένα εκατοµµύριο διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ (1.248.600,00 €) µε φυσικό
αντικείµενο της πράξης τα πέντε (05) υποέργα που ακολουθούν:
Υποέργο 1: µελέτες για την δηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας προϋπολογισµού
τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (33.480,00€)
Υποέργο 2: ∆ηµιουργία Εγκαταστάσεων τριών (3) πράσινων σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου, ∆Ε
Απολλωνίων προϋπολογισµού εννιακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (900.000,00€)
Υποέργο 3: προµήθεια 1000 κάδων οικιακής κοµποστοποίησης, προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ
(60.000,00€)
Υποέργο 4: ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας, προϋπολογισµού δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
ΕΥΡΩ (19.520,00€) και
Υποέργο 5: προµήθεια τριών (03) Κινητών µονάδων τεµαχισµού αποβλήτων κήπων και πάρκων (κλαδοτεµαχιστών),
προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ (235.600,00€)
και τον ορισµό ως υπόλογο-διαχειριστή της πράξης «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637, την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε στοιχεία:
Α.Φ.Μ. 997916281, διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη-Υπ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, ψηφίζουν µε την προϋπόθεση ότι θα
έλθουν οι µελέτες και ο τρόπος υλοποίησης της πράξης αυτής στο ∆.Σ.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι έξι (26) ψήφους, αποφασίζει:
Την αποδοχή εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «∆ράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιµων
αστικών αποβλήτων στον ∆ήµο Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637 στο «Υποδοµές Μεταφορών, περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της µε αριθµ ΟΙΚ.3153/18-12-2016 (κωδ. ΙΟΝ 25) πρόσκληση της
Ε.Υ.∆. για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020», µε ύψος προϋπολογισµού ένα εκατοµµύριο διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ΕΥΡΩ (1.248.600,00
€) µε φυσικό αντικείµενο της πράξης τα πέντε (05) υποέργα που ακολουθούν:
Υποέργο 1: µελέτες για την δηµιουργία εγκαταστάσεων πράσινων σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας προϋπολογισµού
τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (33.480,00€)
Υποέργο 2: ∆ηµιουργία Εγκαταστάσεων τριών (3) πράσινων σηµείων στις ∆Ε Λευκάδας, ∆Ε Ελλοµένου, ∆Ε
Απολλωνίων προϋπολογισµού εννιακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (900.000,00€)
Υποέργο 3: προµήθεια 1000 κάδων οικιακής κοµποστοποίησης, προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ
(60.000,00€)
Υποέργο 4: ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας, προϋπολογισµού δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
ΕΥΡΩ (19.520,00€) και
Υποέργο 5: προµήθεια τριών (03) Κινητών µονάδων τεµαχισµού αποβλήτων κήπων και πάρκων (κλαδοτεµαχιστών),
προϋπολογισµού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ΕΥΡΩ (235.600,00€)
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Τον ορισµό ως υπόλογο-διαχειριστή της πράξης «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5003637, την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
µε στοιχεία: Α.Φ.Μ. 997916281, διεύθυνση Αντ. Τζεβελέκη-Υπ. Κατωπόδη-Φλογαϊτη, 31100 Λευκάδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 230/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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