ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 200/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 4 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ήρθε
σε τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), 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. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 21556/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Σαρανταένας Ιωάννης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Μελάς Γεράσιµος
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Γαζής Νικόλαος
25
26
Λάζαρης Απόστολος
26
27
Βερροιώτης Ευάγγελος
27
28
Βεροιώτης Αλέξανδρος
28
29
Ζαβιτσάνος Πέτρος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα
(29) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 5, 6, 7, 8 και 9 της Η.∆.
ο

Στο 1 θέµα Ε.Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος και Κονιδάρης Κων/νος.
ο
Στο 2 θέµα Ε.Η.∆. δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία ο ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος.
ο
Στο 1 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία η ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ο
Στο 2 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία, οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Κονιδάρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη
Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ο
Στο 5 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, έως την λήξη της.
ο
Στο 5 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Χαλικιάς Ευάγγελος
και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
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ο

Στο 6 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, ∆ρακονταειδής
Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος και Γαζής Νικόλαος.
ο
Στο 7 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, ∆ρακονταειδής
Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος, Γληγόρης Χρήστος και Γαζής Νικόλαος.
ο
Στο 8 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και
Γληγόρης Χρήστος.
ο
Στο 9 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
ο
Στο 3 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
ο
Στο 4 και 10 θέµα της Η.∆. δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Αργυρός Νικόλαος, Γληγόρης
Παναγιώτης, Γαζής Αναστάσιος, Βλάχου Ειρήνη, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος,
Γληγόρης Χρήστος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο «∆ίκτυο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων» για το Κλίµα
και την Ενέργεια.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆.Σ. για τα εξής:
«Μετά την έγκριση της δέσµης µέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίµα και την ενέργεια το 2008, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Στ∆) προκειµένου να προωθήσει και να υποστηρίξει
την ανάληψη δράσης από τις τοπικές αρχές σχετικά µε τον ενεργειακό σχεδιασµό και τη µείωση των εκποµπών
αεριών του φαινοµένου του θερµοκηπίου (ΑΦΘ) σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα µε το Στ∆ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την Πρωτοβουλία «Οι ∆ήµοι Προσαρµόζονται», η οποία
καλεί τους ∆ήµους που προσχωρούν σε αυτή να αναπτύξουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή.
Στις 15 Οκτωβρίου 2015 το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και η Πρωτοβουλία «Οι ∆ήµοι Προσαρµόζονται» ενώθηκαν σε
µια ενιαία πρωτοβουλία, το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια, αναγνωρίζοντας τον
καθοριστικό ρόλο που παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στο µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής,
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO2 συνδέονται µε την
αστική δραστηριότητα, καθώς και στην έγκαιρη και προληπτική προσαρµογή στις νέες κλιµατικές συνθήκες.
Το Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια αποτελεί µια µοναδική στο είδος της κίνηση που ενεργοποιεί τοπικούς και
περιφερειακούς φορείς γύρω από την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, και για το λόγο αυτό προωθείται από τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα ως ένα εξαιρετικό µοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Σήµερα η πρωτοβουλία
αριθµεί περισσότερους από 10.000υπογράφοντες ∆ήµους από όλη την Ε.Ε.
Υπογράφοντας το Στ∆, δεσµευόµαστε:
να µειώσουµε τις εκποµπές CO2 (και ενδεχοµένως άλλων αερίων του θερµοκηπίου) στο έδαφός µας κατά
τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη µεγαλύτερη χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
να αυξήσουµε την ανθεκτικότητά µας µε την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Για τη µετουσίωση αυτών των δεσµεύσεων σε δράση, δεσµευόµαστε να ακολουθήσουµε την ακόλουθη σταδιακή
προσέγγιση:
να εκπονήσουµε Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς και Εκτίµηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από
την Κλιµατική Αλλαγή
να υποβάλλουµε Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίµατος εντός δύο ετών µετά την ηµεροµηνία
λήψης της ανωτέρω απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο
να υποβάλλουµε Έκθεση προόδου, τουλάχιστον ανά διετία µετά την υποβολή του Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίµατος, για σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης και επαλήθευσης.
Τα κυριότερα οφέλη από την συµµετοχή µας στο Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια είναι:
• Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηµατοδοτικά εργαλεία (ενδεικτικά: NESOI,
Η2020,ELENA,EEEF, ευνοϊκός δανεισµός EIB).
• Η αναγνωσιµότητα, δηµοσιότητα και προβολή του ∆ήµου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο
και η ενεργός συµµετοχή του σε Ευρωπαϊκά και ∆ιασυνοριακά προγράµµατα(ενδεικτικά Interreg, LIFE,
H2020) σχετικά µε την αειφορία και το κλίµα.
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•
•

•
•

Η δικτύωση και ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών µε άλλους υπογράφοντες ∆ήµους.
Η προετοιµασία Σ∆ΑΕΚ για τον ∆ήµο δίνοντας τη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής του ενεργειακού
προφίλ του ∆ήµου και τον σχεδιασµό κατάλληλων παρεµβάσεων τόσο σε τοµείς παραγωγής και
εξοικονόµησης ενέργειας, βιώσιµης κινητικότητας, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, κ.ά.
Ουσιαστικά είναι επιλέξιµες όποιες δράσεις καταλήγουν σε ποσοτικοποιηµένη µείωση των εκποµπών ΑΦΘ.
Η κατάρτιση του προσωπικού του ∆ήµου σε θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού και χρηµατοδότησης έργων
σχετικών µε την αειφόρο ανάπτυξη.
Η συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα σχετικά µε τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασµό.

Σηµαντικό στοιχείο για την επιτυχή εκπόνηση του Σ∆ΑΕΚ αποτελεί η ευρεία πολιτική δέσµευση, η εµπλοκή των
τοπικών και υπερτοπικών σχετικών φορέων, οργανισµών, τοπικών οµάδων κτλ και η ενεργός συµµετοχή της
τοπικής κοινωνίας (συνεταιρισµοί, λαϊκές συνελεύσεις, ηµερίδες κτλ).
Προκειµένου ο ∆ήµος Λευκάδας να προσχωρήσει στην ενιαία πρωτοβουλία του Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια,
απαιτείται:
•
•

να εγκρίνει την επίσηµη ∆ήλωση ∆έσµευσης του Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια
να υπογράψει το Έντυπο Προσχώρησης στο Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια

Εν συνεχεία, µε βάση πλέον την ηµεροµηνία προσχώρησης στο Στ∆ για το Κλίµα και την Ενέργεια, ο ∆ήµος
δεσµεύεται εντός δύο ετών να υποβάλλει το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίµατος, όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε:
1. Τη λήψη απόφασης από το ∆.Σ για την Ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο δίκτυο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων
για το Κλίµα και την Ενέργεια µε έγκριση της ∆ήλωσης ∆έσµευσης.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων
για το Κλίµα και την Ενέργεια και τις περαιτέρω ενέργειες.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δεκαπέντε (15) ∆.Σ.
Κατά ψήφισε ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, ο οποίος είπε: ∆ιαφωνούµε σε πολιτικό επίπεδο.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
Την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο «δίκτυο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων» για το Κλίµα και την Ενέργεια
µε έγκριση της ∆ήλωσης ∆έσµευσης.
2.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στο Σύµφωνο των
∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια και τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 200/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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