ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 33ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 458/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, 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. 28427/7-12-2017
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
Νικητάκης Μάρκος
2
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Βικέντιος Νικόλαος
4
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
4
Σκληρός Παναγιώτης
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Φίλιππος
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντοµίχης Ευάγγελος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαµάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Γιαννιώτης Οδυσσέας
16
17
Τριλίβας Χρήστος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Καρφάκη Μαριάννα
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Κατωπόδη Ευανθία
19
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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 έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Κακλαµάνη Αναστασία, αποχώρησαν κατά την έναρξη του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.

ΘΕΜΑ 8ο της Η.∆. της αρ. 33ης/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 10.383,40 € για την υλοποίηση της πράξης
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλµένος Σύµβουλος
Βραχνούλας ∆ηµήτρης, Πρ/νος Τεχνικών Έργων, ∆/νσης Τεχν Υπηρεσιών
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος κ. Ευστάθιος Βλάχος, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Η πρόσκληση µε κωδικό Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο-2017 και αριθµό πρωτ. 5182/9-10-2017 του
Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί τους ∆ήµους που έχουν
τουλάχιστον έναν οικισµό µε πληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας απογραφής της
ΕΛΣΤΑΤ είτε του µόνιµου πληθυσµού (ΦΕΚ 698/Β/2014) είτε του πραγµατικού – de facto πληθυσµού
(ΦΕΚ 699/Β/2014), να υποβάλλουν προτάσεις για το έτος 2017 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2)
«Αστική Αναζωογόνηση 2017 και να δεσµευτούν οι φορείς ότι καλύψουν οι ίδιοι.
Το συνολικό ύψος του «αιτούµενου ποσού χρηµατοδότησης» ενός φορέα δεν µπορεί να υπερβαίνει
το προβλεπόµενο «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο». Το προβλεπόµενο «ανώτατο
ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο» διαµορφώνεται ανάλογα µε το πληθυσµιακό µέγεθος του
∆ήµου σε συνάρτηση µε τα Μέτρα του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος. Στην περίπτωση υποβολής
δύο προτάσεων από τον ίδιο, ως «ποσό ένταξης του ∆ήµου» νοείται το άθροισµα των δύο επιµέρους
χρηµατοδοτήσεων και δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανάλογα µε το
µέτρο ένταξης. Το ανώτατο ποσό για προτάσεις που θα υποβάλλει ο ∆ήµος Λευκάδας στο Μέτρο 2
είναι 222.652,00€. Ήδη έχει υπό υποβολή την πρώτη πράξη µε τίτλο «Αναβάθµιση Παιδότοπων
πόλης Λευκάδας» προϋπολογισµού 169.612,00€. Συνεπώς για την προτεινόµενη πράξη
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων
απορριµµάτων» προϋπολογισµού 53.270,40€ η ιδία συµµετοχή του ∆ήµου είναι 10.838,40€ η οποία
αναλύεται ως ακολούθως :
222.652,00 (ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ∆ήµου Λευκάδας)-169.612,00 (Αναβάθµιση
Παιδότοπων πόλης Λευκάδας )-53.270,40(∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων µέσω της προµήθειας
και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων ) = -230,40 (καταβολή ∆ήµου Λευκάδας
53.270,40 x 20%=10.654,08+230,40=10.884,50
Εισηγούµαστε:
την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 10.884,50€ για την υλοποίηση της πράξης
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων
απορριµµάτων» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους αποφασίζει:
Την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 10.884,50€ για την υλοποίηση της πράξης
«∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων µέσω της προµήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων
απορριµµάτων» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017»
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 458/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

