ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 505/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 21996/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
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3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
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4 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
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5 Μαργέλη Μαρία
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6 Τυπάλδος Νικόλαος
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7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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8 Βικέντιος Νικόλαος
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9 Γαζής Αναστάσιος
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στην 1η πρόσκληση του προγράµµατος New
Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI).
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Το πρόγραµµα New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI) υποστηρίζει την ενεργειακή µετάβαση
των νησιών προωθώντας τα αποκεντρωµένα ενεργειακά συστήµατα και συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή πολιτική
για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής µετάβασης του 2030. Το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή µέσω του προγράµµατος Horizon 2020 µε ποσό επιδότησης €10 εκατ. και έχει διάρκεια 4 έτη (20192023). Με το NESOI επιδιώκεται η προσέλκυση επενδύσεων €100 εκατ. µε τη συνεργασία δηµοσίων και
ιδιωτικών φορέων (προσδοκάται για κάθε 1 € χρηµατοδότησης να γίνουν επενδύσεις 10 €).
Το πρόγραµµα υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ), που παρέχει την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρµας του προγράµµατος, την τεχνική
αξιολόγηση των προτάσεων ενεργειακής µετάβασης που θα κατατεθούν από τα Ευρωπαϊκά νησιά, τον καθορισµό
των βασικών δεικτών απόδοσης και µεθόδων αξιολόγησης που θα καταγράφουν την επίδραση της βοήθειας του
προγράµµατος ΝΕSOI στα χρηµατοδοτούµενα νησιά.
Το εταιρικό σχήµα του NESOI αποτελούν οι κάτωθι:
• SINLOC - Sistema Iniziative Locali SpA (Coordinator) (Sinloc SpA), Italy
• R2M SOLUTION (R2M SOLUTION), France
• RINA CONSULTING SPA (RINA-C), Italy
• ABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. (ZABALA), Spain
• FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (CIRCE),
Spain
• ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece
• E.ON SOLUTIONS GMBH (E.ON SOLUTIONS), Germany
• WOLF THEISS RECHTSANWALTE GMBH & COKG (Wolf Theiss), Croatia
• DELOITTE ADVISORY SL (DelAd), Spain
• ELLINIKI ETAIREIA ENERGEIAKIS OIKONOMIAS (HAEE), Greece
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Επικεφαλής εταίρος είναι η Ιταλική συµβουλευτική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων SINLOC
Από το NESOI θα ωφεληθούν περίπου 60 νησιά. Προβλέπονται 2 ανταγωνιστικές προσκλήσεις
χρηµατοδότησης, η 1η τον Οκτώβριο του 2020 και η 2η τον Οκτώβριο του 2021, µε χρηµατοδότηση 30 δήµων ανά
πρόσκληση. Η 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, µε διαθέσιµο προϋπολογισµό 3,120,000 €, έχει δηµοσιευθεί
και κλείνει στις 18 ∆εκεµβρίου 2020. Τα έργα που θα επιλεχθούν θα λάβουν τεχνική υποστήριξη αξίας έως 60.000
€ από τους φορείς που συµµετέχουν στη κοινοπραξία του µηχανισµού και άµεση χρηµατοδότηση έως 60.000 € για
την επιλογή επιπλέον απαραίτητων συνεργατών από τους δικαιούχους.
Ένας ενδεικτικός κατάλογος πιθανών επιλέξιµων έργων στο πλαίσιο του NESOI περιλαµβάνει: δηµιουργία
µονάδων συµπαραγωγής, δηµιουργία µονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, νέα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας, προµήθεια οχηµάτων χαµηλών εκποµπών άνθρακα, µετασκευή κτιρίων, φωτισµός, αποθήκευση
ενέργειας, ανάπτυξη υποδοµής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήµατα, βιοµηχανική παραγωγή θερµότητας και άλλα.
Χρηµατοδοτούνται επεµβάσεις που χωρικά θα αφορούν ολόκληρες νησιωτικές οντότητες στις οποίες θα
αναπτυχθούν τα έργα, οπότε στην περίπτωση του ∆ήµου µας συµβατά µε αυτή την προϋπόθεση είναι τα νησιά
Κάλαµος και Καστός. Σε αυτά, παρατηρείται αυξηµένη επισκεψιµότητα του θερινούς µήνες µε τους µικρούς λιµένες
τους να υποδέχονται αρκετά τουριστικά σκάφη. Παρόλα αυτά, οι παροχές των σχετικών λιµένων προς τους
επισκέπτες είναι αρκετά περιορισµένες και αναντίστοιχες µε την οικονοµική σηµασία που έχει ο τουρισµός για αυτά
τα νησιά.
Παράλληλα, τα µικρά νησιά αποτελούν ιδανικά πεδία εφαρµογής καινοτόµων λύσεων, για την διαχείριση
συστηµάτων µε υψηλή διείσδυση ΑΠΕ, οι οποίες δύναται να αναπαραχθούν στην ίδια ή σε µεγαλύτερη κλίµατα σε
άλλα συστήµατα. Συνεπώς, προτείνεται µια ολοκληρωµένη πρόταση για την κάλυψη των αναγκών σε πόρους
(ηλεκτρισµό και νερό) και υπηρεσίες (διαχείρισης απορριµµάτων, µετακίνηση κ.ά.) των σκαφών ελλιµενισµού στα
δύο νησιά µέσω υλοποίησης έξυπνων υποδοµών (ενδεικτικά: συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ,
συστήµατα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας, αφαλάτωση, ηλεκτροκίνηση, σύγχρονο πράσινο σηµείο κ.ά.)
αξιοποιώντας εξολοκλήρου τοπικά διαθέσιµους πόρους µε στόχο τη µετατροπή των λιµενικών υποδοµών των
νησιών σε πρότυπες έξυπνες µαρίνες και σε σηµεία αναφοράς για άλλα ελληνικά και των ευρωπαϊκά νησιά.
Εισηγούµαι
1. την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης (επιδότησης) του ∆ήµου Λευκάδας στην 1η πρόσκληση
του προγράµµατος NESOI, µε το ποσό των 60.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη
έξυπνων και πράσινων µαρίνων στα νησιά Κάλαµος και Καστός».
2. την δέσµευση της Ο.Ε. για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την αντίστοιχη εγγραφή της
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.
3. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για την
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης (επιδότησης) του ∆ήµου Λευκάδας στην 1η πρόσκληση
του προγράµµατος NESOI, µε το ποσό των 60.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη
έξυπνων και πράσινων µαρίνων στα νησιά Κάλαµος και Καστός.
2. την δέσµευση της Ο.Ε. για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την αντίστοιχη εγγραφή της
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.
3. την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαραίτητου για την
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 505/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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