ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 464/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 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. 25734/19-12-2019 πρόσκληση
του Αντιπροέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Λύγδας Σπυρίδων
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Βερύκιος Σπυρίδων
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Αργυρός Νικόλαος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Γληγόρης Παναγιώτης
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Μαργέλη Μαρία
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Σαρανταένας Ιωάννης
8
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Γαζής Αναστάσιος
10
11
Σολδάτος Γεώργιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα κλήθηκαν)
12
Βλάχου Ειρήνη
12
13
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
13
14
Σέρβος Κωνσταντίνος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Γληγόρης Κωνσταντίνος
18
19
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
19
20
Μελάς Γεράσιμος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
ου
Ο Δ.Σ. Λύγδας Σπυρίδων, προσήλθε μετά την συζήτηση του 1 Ε.Η.Δ. θέματος.
ου
Ο Δ.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων, προσήλθε πριν τη συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων, Σαρανταένας Ιωάννης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
ου
Ο Δ.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 5
θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέματος
ου
Οι Δ.Σ. κ.κ. Περδικάρης Αθανάσιος, Δρακονταειδής Κωνσταντίνος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε
(25) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 4 της ημερήσιας διάταξης της αρ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
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Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καλός, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ για τη ΛΕΥΚΑΔΑ» για έκδοση ψηφίσματος από το Δ.Σ. σχετικά με την
επικείμενη κατάργηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια έδωσε το
λόγο στον επικεφαλής της Δ.Π. κ. Δρακονταειδή Κων/νο ο οποίος διάβασε το προταθέν σχέδιο ψηφίσματος που
έχει ως ακολούθως:
« Το Δ.Σ. Λευκάδας καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση να μην προχωρήσουν στην κατάργηση του
επιτυχημένου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Ενός προγράμματος που με την υλοποίησή του σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς καμία
επιβάρυνση για τους Δήμους και με την συνεργασία των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έδωσε
πολλές «ανάσες» (ιδιαίτερα στους καταχρεωμένους ΟΤΑ) και κέρδισε την πλήρη αποδοχή των αιρετών.
Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» επιβάλλεται να συνεχιστεί:
α) Για να μην ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ, που με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα ενέτασσαν και υλοποιούσαν έργα σχετικά με την βελτίωση υποδομών και
σημαντικών τομέων που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του πολίτη.
β) Για να μην υπάρξουν προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις για τα πολλά έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που
υλοποιούνται, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ενταχθεί ή έχουν προγραμματιστεί και στο Δήμο Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 11.618.500,00 ευρώ.»
Στη συνέχεια ο επικεφαλής της Δ.Π. Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ» κ. Σολδάτος Θεόδωρος
πρότεινε το σχέδιο ψηφίσματος τροποποιημένο ως ακολούθως:
« Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση, να εγγυηθούν και να
διασφαλίσουν ότι όλα τα έργα που είχαν προγραμματισθεί με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» θα υλοποιηθούν
μέχρι το τελευταίο ευρώ και ότι εφόσον γίνει μετάβαση σε νέο πρόγραμμα, δεν θα «πειραχθούν» έργα του
προηγούμενου, η μετάβαση θα γίνει χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις και επιπλέον γραφειοκρατία και με
τρόπο δίκαιο και διαφανή.
Η υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, επιβάλλεται να
ολοκληρωθούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ώστε:
• Για να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ, που με το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ενέτασσαν και υλοποιούσαν έργα σχετικά με την βελτίωση υποδομών και σημαντικών
τομέων που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του πολίτη.
• Για να μην υπάρξουν προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις για τα πολλά έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που
υλοποιούνται, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ενταχθεί ή έχουν προγραμματιστεί και στο Δήμο Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 11.618.500,00 ευρώ.
• Αποδεκτή από το Δ.Σ. Λευκάδας γίνεται μόνο η αναβάθμιση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
ανεξαρτήτου τελικού ονόματος.

Ακολούθησε συζήτηση με προτάσεις-τροποποιήσεις επί των ανωτέρω σχεδίων ψηφίσματος και
τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το τελικό προτεινόμενο σχέδιο της Δ.Π. «ΟΛΟΙ για τη ΛΕΥΚΑΔΑ» έχει ως ακολούθως:
Το Δ.Σ. Λευκάδας καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση να μην προχωρήσουν στην κατάργηση του
επιτυχημένου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Ενός προγράμματος που με την υλοποίησή του σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς καμία
επιβάρυνση για τους Δήμους και με την συνεργασία των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έδωσε
πολλές «ανάσες» (ιδιαίτερα στους καταχρεωμένους ΟΤΑ) και κέρδισε την πλήρη αποδοχή των αιρετών.
Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» επιβάλλεται να συνεχιστεί:
α) Αποδεκτή από το Δ.Σ. Λευκάδας γίνεται μόνο η αναβάθμιση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
ανεξαρτήτου ονόματος με την κατανομή με αντικειμενικά και διαφανή και κριτήρια των πόρων.
β) Για να μην ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ, που με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα ενέτασσαν και υλοποιούσαν έργα σχετικά με την βελτίωση υποδομών και
σημαντικών τομέων που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του πολίτη.
γ) Για να μην υπάρξουν προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις για τα πολλά έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που
υλοποιούνται, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ενταχθεί ή έχουν προγραμματιστεί και στο Δήμο Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 11.618.500,00 ευρώ.»
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Το τελικό προτεινόμενο σχέδιο της Δ.Π.
ακολούθως:

Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ» έχει ως

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση, να εγγυηθούν και να
διασφαλίσουν ότι όλα τα έργα που είχαν προγραμματισθεί με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» θα υλοποιηθούν
μέχρι το τελευταίο ευρώ και ότι εφόσον γίνει μετάβαση σε νέο πρόγραμμα, δεν θα «πειραχθούν» έργα του
προηγούμενου, η μετάβαση θα γίνει χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις και επιπλέον γραφειοκρατία και με
τρόπο δίκαιο και διαφανή.
Η υλοποίηση των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, επιβάλλεται να
ολοκληρωθούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ώστε:
• Για να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ, που με το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ενέτασσαν και υλοποιούσαν έργα σχετικά με την βελτίωση υποδομών και σημαντικών
τομέων που αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του πολίτη.
• Για να μην υπάρξουν προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις για τα πολλά έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που
υλοποιούνται, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ενταχθεί ή έχουν προγραμματιστεί και στο Δήμο Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισμού 11.618.500,00 ευρώ.
• Αποδεκτή από το Δ.Σ. Λευκάδας γίνεται η αναβάθμιση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ανεξαρτήτου
τελικού ονόματος.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία για τα δύο προτεινόμενα σχέδια ψηφίσματος.
Υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος που πρότεινε ο Δ.Σ. κ. Δρακονταειδής Κων/νος, ψήφισαν δώδεκα (12) Δ.Σ. οι κ.κ.
Δρακονταειδής Κων/νος, Ζαβιτσάνος Πέτρος, Λάζαρης Απόστολος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος,
Γληγόρης Χρήστος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Βικέντιος Νικόλαος, Ρόκκος Στυλιανός, Λύγδας Σπυρίδων, Τσιρογιάννης
Γεώργιος, Κατωπόδη Νίκη.
Υπέρ του του σχεδίου ψηφίσματος που πρότεινε ο Δ.Σ κ. Σολδάτος Θεόδωρος, ψήφισαν έξι (6) δημοτικοί
σύμβουλοι οι κ.κ. Σολδάτος Θεόδωρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Βλάχου Ειρήνη,
Σολδάτος Γεώργιος.
Κατά και των δύο (2) ανωτέρω σχεδίων ψηφίσματος, ψήφισαν πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Γληγόρης
Κων/νος, Γαζής Νικόλαος, Μελάς Γεράσιμος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου
Εσωτερικών ως ακολούθως:
Το Δ.Σ. Λευκάδας καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κυβέρνηση να μην προχωρήσουν στην κατάργηση του
επιτυχημένου προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Ενός προγράμματος που με την υλοποίησή του σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, χωρίς καμία
επιβάρυνση για τους Δήμους και με την συνεργασία των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έδωσε
πολλές «ανάσες» (ιδιαίτερα στους καταχρεωμένους ΟΤΑ) και κέρδισε την πλήρη αποδοχή των αιρετών.
Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» επιβάλλεται να συνεχιστεί:
α) Αποδεκτή από το Δ.Σ. Λευκάδας γίνεται μόνο η αναβάθμιση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» ανεξαρτήτου
oνόματος, με την κατανομή με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια των πόρων.
β) Για να μην ανατραπεί πλήρως ο σχεδιασμός της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΟΤΑ, που με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα ενέτασσαν και υλοποιούσαν έργα σχετικά με την βελτίωση υποδομών και σημαντικών τομέων που
αφορούν κυρίως την καθημερινότητα του πολίτη.
γ) Για να μην υπάρξουν προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις για τα πολλά έργα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» που
υλοποιούνται, έχουν δημοπρατηθεί, έχουν ενταχθεί ή έχουν προγραμματιστεί και στο Δήμο Λευκάδας, συνολικού
προϋπολογισμού 11.618.500,00 ευρώ.
H απόφαση αυτή πήρε αρ. 464/19.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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