ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 416/2017
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε
σε κατεπείγουσα 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.
26184/15-11-2017 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
Κοντομίχης Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαμάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Τριλίβας Χρήστος
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
Γρηγόρη Ασπασία
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Βικέντιος Νικόλαος
7
Σέρβος Κων/νος
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9
Βλάχος Κων/νος
9
Αραβανής Βασίλειος
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
11
Φίλιππας Γεώργιος
11
Καββαδάς Θωμάς
12
Θερμός Ευάγγελος
12
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
13
Βλάχος Ευστάθιος
13
Αρβανίτης Σπυρίδων
14
Παπαδόπουλος Ανδρέας
14
15
Γιαννιώτης Οδυσσέας
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
17
Κατωπόδη Ευανθία
17
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
19
Σκληρός Φίλιππος
19
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
20
Γληγόρης Κων/νος
20
Τον κ. Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος
21
21
κ. Μάρκος Νικητάκης.
22
22
23
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 (20) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να
εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των θεμάτων που
αναγράφονται στην υπ΄αριθ. 26184/15-11-2017 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα τρία θέματα της υπ΄αριθ. 26184/15-11-2017
πρόσκλησης της οποίας γίνεται διόρθωση στο λόγο του κατεπείγοντος ως προς τον κωδικό της Πρόσκλησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο εκ
παραδρομής
λανθασμένος κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ52 διορθώνεται σε κωδικό στο
ΟΠΣΑΑ
η
4.3.4/ΕΥΔΠ_90(1 ) με αριθμό πρωτ. 2278/11-9-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία προσκαλούνται ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την υποβολή
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ)2014-2020, στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Ανάπτυξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο λόγος του κατεπείγοντος της συνεδρίασης διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
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Υπάρχει δυνατότητα υποβολής και δεύτερης πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό στο ΟΠΣΑΑ
η
4.3.4/ΕΥΔΠ_90(1 ) και αριθμό πρωτ. 2278/11-9-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσκαλεί τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για την υποβολή προτάσεων στο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ)2014-2020, στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Ανάπτυξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και ορίζει ως ημερομηνία
η
λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης την 16 Νοεμβρίου 2017 (θέμα 2).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της εν λόγω πρότασης είναι να εγκριθεί η μελέτη και τα
τεύχη δημοπράτησης του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (θέμα 1) καθώς
και η δέσμευση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας (θέμα 3).
Η οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση θα είναι σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου μας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει
το κατεπείγον της συνεδρίασης για τους λόγους που περιγράφονται ανωτέρω.
ο

ΘΕΜΑ 3 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 29/2017 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου :
Απόφαση Δ.Σ.
σχετικά με δέσμευσή του για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο
η
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1 )) στη Δράση 4.3.4
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Αμαλία Φραγκούλη, Πρ/νη Αυτοτελούς Τμήμ.
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
η
«Η πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣΑΑ 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1 )) και αριθμό πρωτ. ΟΠΣ 2278/11-9-2017 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσκαλεί ΟΤΑ
α’ βαθμού για την υποβολή προτάσεων έργων προτεραιότητας 2 «ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των ειδών γεωργίας σε όλες τις περιοχές και προώθηση των
καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών» που εμπίπτει στην περιοχή
εστίασης 2Α «Διευκόλυνση αναδιάρθρωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα,
κυρίως εκμεταλλεύσεις με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό σε
συγκεκριμένους τομείς και εκμεταλλεύσεις με ανάγκη διαφοροποίησης ως προς τη γεωργία» του ΠΑΑ 20142020.
Ο Δήμος Λευκάδας έχει τη βούληση να υποβάλει πρόταση στην ανοικτή πρόσκληση για υποβολή
η
πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1 )) στη
Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 17)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου
Λευκάδας» προϋπολογισμού 300.000,00€
Επειδή η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας δεν έχει ολοκληρωθεί όπου
θα έπρεπε να περιλαμβάνεται η προτεινόμενη πράξη και προκειμένου να υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση
σύμφωνα με τις οδηγίες του μέτρου, πρέπει να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση ότι δεσμεύεται για την
ένταξη της προτεινόμενης πράξης στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λευκάδας.
Η προτεινόμενη παρέμβαση για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Εγκλουβής
πραγματοποιείται με γνώμονα την βελτίωση της πρόσβασης προς γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες ως
ορεινή περιοχή. Με την ολοκλήρωση του έργου αποσκοπούμε στην διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα
βοηθήσουν να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης εκμεταλλευόμενος και
αξιοποιώντας τους φυσικούς του πόρους.
Εισηγούμαστε:
Το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την ένταξη της προτεινόμενης πράξης «Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 300.000,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου
Λευκάδας».
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Την ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο
Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας, για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
η
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1 )) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης
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σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 416/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

