ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 3ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 34/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή 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/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β'), 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 αριθ. πρωτ: 3916/25-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συµπράττων στη δράση «Για την πρόσληψη
της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» στα πλαίσια του
προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόµες ∆ράσεις 2020» µε τίτλο «Καινοτόµες
δράσεις µε τους πολίτες» µε την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Η πρόσκληση µε κωδικό ΦΠ&K∆/ΑΠ5/2020 και αριθµό πρωτ. 9653/28-12-2020 (Α∆Α 6ΑΒ046Ψ844ΗΜΣ) του Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσκαλεί εκτός των άλλων και
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθµού να συµµετάσχουν ως συµπράττοντες φορείς στην υποβολή
προτάσεων για την υλοποίηση έργων και δράσεων σε θέµατα περιβάλλοντος σε συνεργασία µε Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις ή Αστική µη Κερδοσκοπική εταιρεία ή Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ως επικεφαλής εταίρος
στο σχήµα.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean Rebreath» πρότειναν στο ∆ήµο Λευκάδας
να συµµετάσχει ως υποστηρικτικός φορέας, σε πρότασης υλοποίησης Έργου µε τίτλο “Μετάβαση της κοινωνίας
της Λευκάδας στην κατάργηση των πλαστικών µίας χρήσης” στα πλαίσια στη δράση «Για την πρόσληψη της
χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» για την προαγωγή των
στόχων που αναφέρονται τόσο στην κοινοτική όσο και την εθνική νοµοθεσία καθώς η αντιµετώπιση της ρύπανσης
αλλά και η διατήρηση των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων οικοσυστηµάτων ξεκινούν από την πρόληψη.
Σκεπτικό:
Σήµερα, η ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών βρίσκεται στο προσκήνιο ενόψει της ενσωµάτωσης της
Οδηγίας 2019/904, ενώ η σηµασία της ορθολογικής διαχείρισης των απορριµµάτων έχει αποδειχθεί βασικό
εργαλείο στην προσπάθεια της διατήρησης της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στις
νησιωτικές και όχι µόνο περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό το συγκεκριµένο προτεινόµενο έργο θα προσφέρει πολύ
σηµαντικά και χρήσιµα συµπεράσµατα καθώς και ρεαλιστικές πρακτικές και προτάσεις σχετικά µε την πρακτική
εφαρµογή των κατευθύνσεων που παρέχονται τόσο µέσω της εθνικής νοµοθεσίας όσο και της κοινοτικής.
Στόχος του προτεινόµενου Έργου είναι:

1

Η Aegean Rebreath σε συνεργασία µε το ∆ήµο Λευκάδας θα προχωρήσει αρχικά σε ενηµέρωση και
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, µέσω ηµερίδων, επισκέψεων στο πεδίο κ.τ.λ., µε σκοπό να
προετοιµάσει το έδαφος για την υλοποίηση των δράσεων που περιέχονται στην πρόταση. Οι βασικοί άξονες του
προτεινόµενου έργου είναι οι εξής:
1. ∆ράσεις απορρύπανσης βυθού και παράκτιας ζώνης
2. ∆ράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης
3. Υλοποίηση ποιοτικής έρευνας για την εφαρµογή της επικείµενης νοµοθεσίας περί κατάργησης των
πλαστικών µίας χρήσης
Κοινές δράσεις ανά άξονες:
∆ηµιουργία «πράσινου δικτύου επιχειρήσεων»: οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που θα δεσµευτούν να
καταργήσουν τα πλαστικά µιας χρήσης θα λαµβάνουν ειδικό σήµα πιστοποίησης.
Με βάση τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω πρόσκληση
εισηγούµαστε:
α) την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συµπράττων φορέας του έργου µε τίτλο “Μετάβαση της κοινωνίας της
Λευκάδας στην κατάργηση των πλαστικών µίας χρήσης” στα πλαίσια στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης
πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» για την υλοποίηση στα πλαίσια του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόµες ∆ράσεις 2020» µε
τίτλο «Καινοτόµες ∆ράσεις µε τους Πολίτες» και
β) την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε
την αριθµ. 9653/28-12-2020 (Α∆Α 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ) πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
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
α) την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συµπράττων φορέας του έργου µε τίτλο “Μετάβαση της κοινωνίας της
Λευκάδας στην κατάργηση των πλαστικών µίας χρήσης” στα πλαίσια στη δράση «Για την πρόσληψη της χρήσης
πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» για την υλοποίηση στα πλαίσια του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόµες ∆ράσεις 2020» µε
τίτλο «Καινοτόµες ∆ράσεις µε τους Πολίτες» και
β) την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε
την αριθµ. 9653/28-12-2020 (Α∆Α 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ) πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 34/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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