ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 530/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 25139/6-12-2018 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
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Τριλίβας Χρήστος
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κακλαµάνη Αναστασία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
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:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 16 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 36ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση υποβολής αίτησης επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας για την προσαρµογή
λειτουργούντων δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθµών στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου
αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017. ( σχετ. η αριθµ. πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση
Υπουργείου Εσωτερικών)
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
- Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 58 και της περ.22 της παρ.3Β του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α'87), όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του π.δ.99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων» (Α' 141).
-Τις δ/ξεις του άρθρου 117 του Ν. 4547/2018 µε τις οποίες παρατείνεται η έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας
µέχρι 31-12-2018.
- Τις διατάξεις της αριθµ. 41087/2017 υπουργικής απόφασης «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών» (Β' 4249).
-Την αριθµ. 81/2016 Απόφαση ∆.Σ. µε την οποία καταργήθηκε το πρώην Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου Λευκάδας και οι
αρµοδιότητές του περιήλθαν στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
-Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Λευκάδας, ΦΕΚ Β’/732/2012 και 1130/10-4-2012
-Τις αριθµ. πρωτ. 5478/1999 και 6111/1999 Αποφάσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο
Βρεφονηπιακό Σταθµό και τις αριθµ. πρωτ. 15053/2018, 15052/2018, 15051/2018 Αποφάσεις µε τις οποίες
χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στους δηµοτικούς παιδικούς Σταθµούς Βλυχού, Λευκάδας και Καρυάς , αντίστοιχα και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 99/2017.
-Tις δ/ξεις του Π.∆. 99/2017 για σταδιακή προσαρµογή εντός πενταετίας, ώστε να εκδοθούν οριστικές άδειες.
Συνοπτικά δε ενηµερώνουµε:
Με τις αριθµ. πρωτ. 5478/1999 και 6111/1999 Αποφάσεις χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στο
Βρεφονηπιακό Σταθµό και µε τις αριθµ. πρωτ. 15053/2018, 15052/2018, 15051/2018 Αποφάσεις χορηγήθηκε άδεια
λειτουργίας στους δηµοτικούς παιδικούς Σταθµούς Βλυχού, Λευκάδας και Καρυάς , αντίστοιχα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 99/2017 (µεταβατικές διατάξεις).
Προκειµένου οι δηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί να προσαρµοσθούν εντός πενταετίας (από τη
ος
δηµοσίευση του Π.∆. 99/2017, ήτοι 9 του 2022, -παραγραφος 4 άρθρου 6 του εν λόγω Π.∆.) πλήρως µε τις
προδιαγραφές του πλαισίου που θέτει το Π.∆. 99/2017, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την αριθµ. πρωτ.
31630/28-16-2018 Πρόσκληση, σύµφωνα µε την οποία καλεί τους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών να
υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης για την προσαρµογή τους στο νέο πλαίσιο.
Συγκεκριµένα:
-το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης για κάθε σταθµό καθορίζεται σε 50.000,00 ευρώ
-επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται εκείνες που αποσκοπούν στην προσαρµογή των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι
δηµοτικοί, παιδικοί και βρεφικοί –βρεφονηπιακοί σταθµοί στις προδιαγραφές του Π.∆. 99/2017
-ως ηµεροµηνία έκδοσης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της πρόσκλησης
-το αίτηµα ένταξης υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από:
α) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
β) τεχνικό δελτίο έργου, το οποίο θα συµπληρωθεί και υποβληθεί για κάθε δοµή µε βάση τις τεχνικές εκθέσεις που
ήδη εκπονεί κατόπιν αυτοψιών η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
γ) υπεύθυνη δήλωση /βεβαίωση υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του δικαιούχου για τη διάρκεια του
µισθωτηρίου συµβολαίου, εφόσον υπάρχει
δ) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
-ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής αιτηµάτων ορίζεται η 31-12-2018.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε,
A)
το ∆.Σ. να εγκρίνει την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας για την προσαρµογή των
λειτουργούντων δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθµών, ήτοι του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού Λευκάδας,
του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού Καρυάς, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού και του δηµοτικού Παιδικού
Σταθµού Βλυχού, στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.
99/2017.
B)
την παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµαρχο Λευκάδας προκειµένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο
απαιτηθεί τόσο κατά την υποβολή της πρότασης όσο και κατά την υλοποίησή της.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαέξι (16) ψήφους αποφασίζει:
Α) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του ∆ήµου Λευκάδας για την προσαρµογή των λειτουργούντων
δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθµών, ήτοι του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού Λευκάδας, του δηµοτικού
Παιδικού Σταθµού Καρυάς, του δηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού και του δηµοτικού Παιδικού Σταθµού Βλυχού,
στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 99/2017.
Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας προκειµένου να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί τόσο κατά την
υποβολή της πρότασης όσο και κατά την υλοποίησή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 530/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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