ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 436
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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
1. Βλάχος Κων/νος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κατηφόρης Χρήστος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Σκληρός Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
12. Θερµός Ευάγγελος
12. συζήτηση του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας
«Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία της
Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE
MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION)», στα πλαίσια του Προγράµµατος Interreg ΕλλάδαΙταλία 2014-2020.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Στα πλαίσια του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ο ∆ήµος Λευκάδας
καλείται να συµµετάσχει σε πρόταση στον Άξονα Προτεραιότητας 2, Ειδικό στόχο 2.3 «Ανάπτυξη και
έλεγχος καινοτόµων τεχνολογιών/ εργαλείων µε στόχο τη µείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και
µόλυνσης του ατµοσφαιρικού αέρα» µε τα παρακάτω στοιχεία:
Πλαίσιο του έργου:
Η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα κυρίως λόγω της ρίψης
πλαστικών στη θάλασσα από τις ακτές. Σύµφωνα µε την αναφορά «Θαλάσσια απορρίµµατα 2014», η
Αδριατική θάλασσα έχει ένα µέσο όρο 27 επιπλέοντα απορρίµµατα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, τα
οποία στην πλειονότητά τους είναι πλαστικά (90%).
Η επείγουσα ανάγκη για επίλυση αυτού του προβλήµατος είναι η βάση του προτεινόµενου έργου
RECORD. Το έργο στοχεύει στη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που προκύπτει από τις
οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την τουριστική χρήση των παράκτιων περιοχών και την
παρουσία απορριµµάτων ως άµεσο αποτέλεσµα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενεργή συµµετοχή του
πληθυσµού στην παρουσίαση νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης πλαστικών.
Γενικός στόχος:
Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση ενός µοντέλου αειφόρου χρήσης των ακτών µέσω κοινών
στρατηγικών αειφόρου διαχείρισης απορριµµάτων µε στόχευση τη µετατροπή των ακτών (λουοµένων)
ως περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας ικανές να συνεισφέρουν στην προστασία και ενίσχυση των
παράκτιων οικοσυστηµάτων.
Ειδικοί στόχοι:
• Προώθηση διασυνοριακών στρατηγικών για την αειφόρο διαχείριση απορριµµάτων στις
παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου
• Προώθηση τεχνολογιών κατάλληλων για την αντιµετώπιση ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές,
που οδηγούν σε πρακτικές ανακύκλωσης στις παράκτιες περιοχές
• Μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ως αποτέλεσµα της τουριστικής χρήσης των ακτών
• Ενίσχυση της πληροφόρησης και ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής
διαχείρισης
• Προώθηση οµάδων κατάρτισης σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην περιβαλλοντική
πιστοποίηση
Ενδεικτικός προϋπολογισµός πρότασης: € 980.100
Ενδεικτική κατανοµή Προϋπολογισµού ανά εταίρο:
LP: Municipality of Otranto (IT) € 285.100
P2: Πανεπιστήµιο Salento - GIBEUS: ∆ιατµηµατικό Κέντρο για τη Μπλε Οικονοµία (IT) € 158.000
P3: ∆ήµος Santa Cesarea (IT) € 111.000
P4: ∆ήµος Λευκάδας (GR) € 154.000
P5: ΤΕΙ Ηπείρου (GR) € 272.000
Η ηµεροµηνία έναρξης έργου εκτιµάται ο Μάϊος 2017, ενώ η διάρκεια του έργου 24 µήνες.
Επισηµαίνεται εδώ ότι η κατάρτιση της πρότασης µέχρι και την τελική υποβολή της εµπεριέχει δυναµική
και διαµορφώνεται τόσο ως προς τον προϋπολογισµό των εταίρων όσο και στο εταιρικό σχήµα που την
απαρτίζει. Ως εκ τούτου, πιθανόν να υπάρξουν µικρές τροποποιήσεις στο τελικό κείµενο που θα
κατατεθεί για χρηµατοδότηση, και προτείνεται προς έγκριση µε τις πιθανές τροποποιήσεις αυτού.
EΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Στρατηγικές
ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία της Έρευνας και
Τεχνολογίας (REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation)», στα πλαίσια του Προγράµµατος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
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Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως εταίρου, στην πρόταση συνεργασίας «Στρατηγικές
ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία της Έρευνας και
Τεχνολογίας (REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation)», στα πλαίσια του Προγράµµατος Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 436/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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