ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 24ης/19 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 405/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 22935/13-11-2019
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, της παρ.1 του άρθρου 184
του Ν. 4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Μαργέλη Μαρία
8
Γαζής Νικόλαος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
10
Γαζής Αναστάσιος
10
11
Σολδάτος Γεώργιος
11
12
Βλάχου Ειρήνη
12
13
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
13
14
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Μελάς Γεράσιµος
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 ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ου
Ο ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της
Η.∆.
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 Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν το
κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέµα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ.
22935/13-11-2019 πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18), αναφέροντας τα εξής:

1

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, η ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για
την υλοποίησης της πράξης «∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τµήµα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος
κόµβος», λήγει την ∆ευτέρα 18/11/2019.
Η έγκριση της µελέτης του έργου και η λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε το
∆.Λ.Τ.Λ., πρέπει να προηγηθούν της καταληκτικής ηµεροµηνίας (18/11/19) για την υποβολή της πρότασης της
πρόσκλησης.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι πέντε (25)
ψήφους αποφασίζει το κατεπείγον της συνεδρίασης.

ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 24 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ.
Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και
τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης της πράξης «∆ιαµόρφωση
εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τµήµα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόµβος»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου τα εξής:
«Η πρόσκληση µε κωδικό ΙΟΝ84, αύξων αριθµό ΟΠΣ 3864 και αριθµ. πρωτ 1983/13-9-2019 της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προσκαλεί τους φορείς για
την υποβολή προτάσεων έργων στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος
Ανάπτυξη» µε τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που αφορούν δράσεις για την αστική αναβάθµιση σε
πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη που θα οδηγήσουν σε βιώσιµες και ελκυστικές πόλεις,
όπως την περιβαλλοντική αναβάθµιση του οικιστικού ιστού και την προστασία ελεύθερων χώρων ή στην
αποσυµφόρηση κυκλοφοριακού φόρτου µε «έξυπνα» και συνδυασµένα συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας,
καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών πολιτών, ιδιαίτερα δε των ΑΜΕΑ (πεζόδροµοι και
ποδηλατόδροµοι) στα πλαίσια της κλιµατικής αλλαγής .
Ο ∆ήµος Λευκάδας έχει τη βούληση να υποβάλει στην ανοικτή πρόσκληση, αίτηµα χρηµατοδότησης από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», για την υλοποίηση της πράξης «∆ιαµόρφωση εισόδου
παραλίας πόλης Λευκάδας – τµήµα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόµβος» προϋπολογισµού 2.670.724,00 €, η οποία
αποτελείται από δύο υποέργα και πιο συγκεκριµένα:
ο
1 υποέργο: “∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας –τα µήµα έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόµβος” µε
προϋπολογισµό 2.560.724,00 €
ο
2 υποέργο: «Κοινόχρηστα ποδήλατα ∆ήµου Λευκάδας» µε προϋπολογισµό 110.000,00€
Εισηγούµαστε
1. την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης της πράξης «∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τµήµα
έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόµβος» προϋπολογισµού 2.670.724,00€
2. την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση συµµετοχής και οποιοδήποτε έγγραφο
είναι απαραίτητο σύµφωνα µε την µε αριθµ. 1983/13-9-2019 πρόσκληση της Ε.Υ.∆. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 20142020.
Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Μελάς Γεράσιµος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2

1. την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ.
Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος
Ανάπτυξη» και τίτλο «∆ράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης της
πράξης «∆ιαµόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τµήµα έργου: Περιοχή Α - Είσοδος κόµβος»
προϋπολογισµού 2.670.724,00€
2. την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει την αίτηση συµµετοχής και οποιοδήποτε
έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε την µε αριθµ. 1983/13-9-2019 πρόσκληση της Ε.Υ.∆. ΠΕΠ Ιονίων
Νήσων 2014-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 405/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3

