ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 487
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα 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.
25328/8-12-16 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. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Γρηγόρη Ασπασία
3. Σκληρός Φίλιππος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Σκληρός Παναγιώτης
5. Αραβανής Βασίλειος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
7. Σέρβος Κων/νος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
9. Βλάχος Κων/νος
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13. Γαζής Πάνος
13.
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
συζήτηση
του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
21. Κατωπόδη Ευανθία
21.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
26. Γληγόρης Κων/νος
26. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
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.
ο
ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στη µη-κερδοσκοπική εταιρεία µε µέλη νησιωτικούς
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, µε την επωνυµία «∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων–∆ΑΦΝΗ», µε σκοπό την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του Αιγαίου και Ιονίου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Το ∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων (∆ΑΦΝΗ) είναι µια µη-κερδοσκοπική εταιρεία µε µέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού. Καταστατικός σκοπός του είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του
Αιγαίου και Ιονίου, µε κύριους άξονες δραστηριότητας:
την ενδυνάµωση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης των νησιών,
δηµιουργώντας τη βάση για τη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οικονοµική
ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
περιοχής τους
την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας µε έµφαση
στους τοµείς του πολεοδοµικού σχεδιασµού, της εξοικονόµησης ενέργειας, της διαχείρισης
απορριµµάτων και νερού καθώς και της αφαλάτωσης
στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό
οικονοµικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
τη στήριξη του ποιοτικού τουρισµού και των µορφών εναλλακτικού τουρισµού
την ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών
τη συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς και σχήµατα
Βάσει του καταστατικού του ∆ικτύου ∆ΑΦΝΗ, τα οφέλη των µελών προσδιορίζονται ως εξής:
Στους τοµείς νησιωτικής πολιτικής και δικτύωσης
• Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ζητηµάτων νησιωτικής πολιτικής.
• Προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων / τροποποιήσεων για σηµαντικά ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές
• Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσµια δίκτυα µε αντίστοιχους στόχους και ενδιαφέροντα
(Σύµφωνο των Νησιών, Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, Islenet, κ.ά).
• Συµµετοχή σε κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών προγραµµάτων
• Ανταλλαγή γνώσης και µεταφορά εµπειρίας µεταξύ των µελών.
• Ενεργοποίηση των αποδοτικών συνεργασιών µεταξύ των µελών ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
• Προώθηση και διάχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεων τοπικής κλίµακας των µελών.
• Προώθηση αδελφοποίησης µε αντίστοιχους ΟΤΑ άλλων χωρών.
Στους τοµείς τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης – κατάρτισης
• Υποστήριξη κατά το στρατηγικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασµό
• Υποστήριξη των ΟΤΑ στη διαδικασία γνωµοδότησης επί περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων.
• Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας σε δράσεις και έργα που αφορούν περισσότερους από έναν ΟΤΑ.
• Προώθηση υλοποίησης ερευνητικών και πιλοτικών εφαρµογών καινοτόµων τεχνολογιών σε
συνεργασία µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα.
• ∆ιοργάνωση προγραµµάτων κατάρτισης στελεχών ΟΤΑ.
• Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και βάσεις δεδοµένων πληροφορίας σχετικά µε τον
περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασµό των νησιών.
Στους τοµείς συµβουλευτικών υπηρεσιών και δηµοσιότητας
• Προώθηση καινοτόµων χρηµατοδοτικών εργαλείων µε ουσιαστική συµµετοχή των ΟΤΑ για την
υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος.
• Υποστήριξη διαδικασιών συµµετοχικού σχεδιασµού και διαβούλευσης.
• Ενηµέρωση σχετικά µε δυνατότητες χρηµατοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς
πόρους, προσκλήσεις, προγράµµατα.
• Συµµετοχή σε ηµερίδες / συνέδρια για ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα ενδιαφέροντος του
δικτύου.
Αλλά και ειδικά σύµφωνα µε το άρθρο 14γ, τα µέλη πληρώνοντας την ετήσια εισφορά τους στο ∆ίκτυο
µπορούν να έχουν, πέρα από τα γενικά οριζόντια, ειδικά οφέλη τα οποία προσδιορίζονται σε υπηρεσίες
ανάλογες µε το ύψος της ετήσια συνδροµής. Ο προσδιορισµός των συγκεκριµένων υπηρεσιών γίνεται
πάντα σε συνεννόηση της ∆ηµοτικής Αρχής µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου βάσει των αναγκών του
νησιού ή της ευρύτερης νησιωτικής περιοχής. Ενδεικτικές τέτοιες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:
• Υποστήριξη στην προετοιµασία τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 20142020
• Καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων ή/και εξοπλισµών
• Προσχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου Πεζοπορικών ∆ιαδροµών Πολιτισµικού και Περιβαλλοντικού
Ενδιαφέροντος (ΣΑΠ∆)
• Προσχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
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•
•
•
•
•

Εφαρµογή Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ σε επίπεδο ∆ήµου
Προσχέδιο ολοκληρωµένης διαχείρισης υδάτων / απορριµµάτων / λυµάτων
Ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδοµένων (χωροταξία, περιβάλλον, ενέργεια)
Προσχέδιο Βιώσιµης Νησιωτικής Κινητικότητας
Προκαταρκτική διερεύνηση στρατηγικών αναπτυξιακών έργων

Προκειµένου ο ∆ήµος Λευκάδας να συµµετέχει στο ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ (∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων)
θα πρέπει να υπάρξει απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία θα υποβάλλεται σχετικό αίτηµα και
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί τόσο το χρηµατικό ποσό της εγγραφής στο ∆ίκτυο όσο και της
ετήσιας συνδροµής σε αυτό.
Σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της αστικής αυτής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ο ∆ήµος
Λευκάδας ανήκει στην Β κατηγορία (ανάλογα µε τον πληθυσµό του) και η αναλογούσα ετήσια συνδροµή
ανέρχεται στο ποσό των 3.000 € και η εισφορά εγγραφής σε 3.000 €.
Εκτιµώντας ότι από την συµµετοχή αυτή θα προκύψουν σηµαντικά και πολλαπλά οφέλη για το ∆ήµο,
Προτείνεται
1.- Η συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ (∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων) και για το λόγο
αυτό να υποβληθεί σχετικό αίτηµα προς το ∆ίκτυο.
2.- Εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2017 (στην πρώτη αναµόρφωση) ποσού εξι
χιλιάδων ΕΥΡΩ (6000 €) (ετήσια συνδροµή τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 €) και εισφορά εγγραφής τρεις
χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 €) ) σε αντίστοιχο Κ.Α. «συµµετοχή στο ∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων - ∆ΑΦΝΗ».
3.- Να οριστεί εκπρόσωπος του ∆ήµου Λευκάδας στο ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ ο ∆ήµαρχος κ. ∆ρακονταειδής
Κωνσταντίνος, ο οποίος και εξουσιοδοτείται για την υλοποίηση της παρούσας, µε αναπληρωµατικό µέλος
έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε είκοσι δύο (22) ψήφους αποφασίζει:
1. Την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ (∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων) και για το λόγο
αυτό την υποβολή σχετικού αιτήµατος προς το ∆ίκτυο.
2. Την εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2017 (στην πρώτη αναµόρφωση) ποσού
έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (6000 €) (ετήσια συνδροµή τρεις χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 €) και εισφορά εγγραφής τρεις
χιλιάδες ΕΥΡΩ (3000 €) σε αντίστοιχο Κ.Α. «συµµετοχή στο ∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων - ∆ΑΦΝΗ».
3. Τον ορισµό του ∆ηµάρχου κ. ∆ρακονταειδή Κωνσταντίνου ως εκπροσώπου του ∆ήµου Λευκάδας
στο ∆ίκτυο ∆ΑΦΝΗ, ο οποίος και εξουσιοδοτείται για την υλοποίηση της παρούσας, µε αναπληρωτή τον
δηµοτικό σύµβουλο κ. Γεώργιο Φίλιππα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 487/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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