ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 445/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη 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. 25232/13-12-2019 πρόσκληση
του Προέδρου 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.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γληγόρης Παναγιώτης λόγω απουσίας του
Προέδρου ∆.Σ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Προεδρεύων)
1
Ρόκκος Στυλιανός
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σολδάτος Θεόδωρος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
8
Μαργέλη Μαρία
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
12
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
12
13
∆ρακονταειδής Κων/νος
13
14
Σέρβος Κων/νος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γαζής Αναστάσιος
19
20
Αργυρός Νικόλαος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε το 9 θέµα της Η.∆. οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 2 Ε.Η.∆. θέµατος και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος, Βλάχου Ειρήνη, Αργυρός Νικόλαος,
ου
Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 18 θέµατος
της Η.∆.
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οχτώ
(28) µέλη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 17 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 150.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα
προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Ιωάννης Λιβιτσάνος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
«Με την µε Α.Π.:83448/22.11.2019 (Α∆Α:Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
κατανέµεται ποσό ύψους 40.000.000,00€ από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», ως επιχορήγηση των ∆ήµων της
Χώρας µε µόνιµο πληθυσµό έως 50.000 κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού της χώρας
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, για την «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και
µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας
«Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δήµο, ο ∆ήµος Λευκάδας επιχορηγείται µε 150.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την υλοποίηση δράσεων σύµφωνα µε τις ακόλουθες επιλέξιµες δαπάνες:
1. Αγορά νέων απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και
ανακυκλώσιµων υλικών.
2. Αγορά µεταχειρισµένων απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να µην έχουν παρέλθει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο-προµηθευτή πέντε
(5) πλήρη έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος.
• Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ιπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού (ή ισότιµου
και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιµου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του µηχανήµατος.
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι µεγαλύτερος του ποσού
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα, η διαφορά θα καλυφθεί από τον δικαιούχο, είτε µε ιδίους πόρους είτε από
άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία
η
έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης επιχορήγησης, ενώ το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31 .12.2020 µε
δυνατότητα παράτασης κατόπιν υπουργικής απόφασης.
Σε απόρροια των ανωτέρω και καθώς η εν λόγω επιχορήγηση είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθµη
διαχείριση των απορριµµάτων, µε συνεπακόλουθα οφέλη για την τη δηµόσια υγεία και την εν γένει προστασία του
περιβάλλοντος,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για :
1. Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 150.000,00 € (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δήµο) µε την
οποία επιχορηγείται ο ∆ήµος Λευκάδας (µε την Α.Π.: 83448/22.11.2019 (Α∆Α:Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος» του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», για την «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών
οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
2. Την έγκριση της διάθεσης των χρηµάτων για την ενίσχυση και ανανέωση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού του
∆ήµου Λευκάδας και πιο ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και συγκεκριµένα την προµήθεια ενός (1)
απορριµµατοφόρου.
3. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι µεγαλύτερος του ποσού
χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα, τη διαφορά θα καλύψει ο ∆ήµος µε ιδίους πόρους.
4. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, κου Χαράλαµπου Καλού για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων
εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσηςπροµήθειας.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 150.000,00 € (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δήµο) µε την
οποία επιχορηγείται ο ∆ήµος Λευκάδας (µε την Α.Π.: 83448/22.11.2019 (Α∆Α:Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών) στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία
περιβάλλοντος» του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ II», για την «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών
οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
2.
Την έγκριση της διάθεσης των χρηµάτων για την ενίσχυση και ανανέωση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού του
∆ήµου Λευκάδας και πιο ειδικά για τις υπηρεσίες καθαριότητας και συγκεκριµένα την προµήθεια ενός (1)
απορριµµατοφόρου.
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3.
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι µεγαλύτερος του ποσού
χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα, τη διαφορά θα καλύψει ο ∆ήµος µε ιδίους πόρους.
4.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, κου Χαράλαµπου Καλού για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων
εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσηςπροµήθειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 445/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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