ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 512
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 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. 26085/19-12-16 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. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Βλάχος Ευστάθιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Τριλίβας Χρήστος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Κατωπόδη Ευανθία
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Γρηγόρη Ασπασία
7. Σέρβος Κων/νος
7. Σκληρός Παναγιώτης
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
9. Βλάχος Κων/νος
9. Αραβανής Βασίλειος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
10. Καββαδάς Αθανάσιος
11.
Αρβανίτης Σπυρίδων
11. Καββαδάς Θωµάς
12.
Κατηφόρης Χρήστος
12. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Φίλιππας Γεώργιος
13.
13. Γληγόρης Κων/νος
14.
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
15.
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
16.
Καρφάκη Μαριάννα
16.
17.
Βικέντιος Νικόλαος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17.
18.
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18.
19.
Σκληρός Φίλιππος
19. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
20.
Θερµός Ευάγγελος
20.
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν
21.
21.
ου
22.
την
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
(20) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 7 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προσχώρησης του ∆ήµου Λευκάδας στο Σύµφωνο ∆ηµάρχων για το Κλίµα και
την Ενέργεια.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισηγησή του η οποία
έχει ως εξής:
Το 2008, µετά την υιοθέτηση της δέσµης µέτρων της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια για το 2020, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων προς επιδοκιµασία και υποστήριξη των
προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές αναφορικά µε την υλοποίηση των πολιτικών για
τη βιώσιµη ενέργεια.
Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων συνιστά ένα µοναδικό κίνηµα «εκ των κάτω προς τα άνω» το οποίο πέτυχε
την κινητοποίηση µεγάλου αριθµού τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης
και την κατεύθυνση των επενδύσεων σε µέτρα για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής.
Στηριζόµενη στην επιτυχία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, η πρωτοβουλία «Οι ∆ήµαρχοι
Προσαρµόζονται» παρουσιάστηκε το 2014 και βασίστηκε στο ίδιο µοντέλο διακυβέρνησης,
προσκαλώντας τις πόλεις να αναλάβουν πολιτικές δεσµεύσεις και να λάβουν δράση για να προβλέψουν
τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και να προετοιµαστούν για αυτές. Στο τέλος του
2015, οι πρωτοβουλίες συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωµένο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το
Κλίµα και την Ενέργεια, υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 2030 και µια ολοκληρωµένη
προσέγγιση αναφορικά µε τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν.
Το πλαίσιο της ΕΕ για το 2030 περιλαµβάνει στόχους για τη µείωση των εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και προτείνει νέο σύστηµα
διακυβέρνησης και δείκτες επιδόσεων. Πιο συγκεκριµένα προτείνει τις ακόλουθες δράσεις:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

∆έσµευση για τη συνέχιση της µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, ορίζοντας ένα στόχο
µείωσης κατά 40 % µέχρι το 2030 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990
Στόχο που συνίσταται στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά ποσοστό 27% τουλάχιστον
της κατανάλωσης ενέργειας, µε παροχή ευελιξίας στα κράτη µέλη για τον καθορισµό εθνικών
στόχων
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης µέσω ενδεχόµενων τροποποιήσεων της οδηγίας για την
ενεργειακή απόδοση
Μεταρρύθµιση του συστήµατος εµπορίας εκποµπών της ΕΕ ώστε να συµπεριληφθεί ένα
αποθεµατικό για τη σταθερότητα της αγοράς
Βασικούς δείκτες - σχετικά µε τις ενεργειακές τιµές, τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασµού, τις
διασυνδέσεις µεταξύ των κρατών µελών και τις τεχνολογικές εξελίξεις - για τη µέτρηση της
προόδου προς την κατεύθυνση ενός πιο ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιµου ενεργειακού
συστήµατος
Νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη, µε βάση τα εθνικά
σχέδια που συντονίζονται και αξιολογούνται σε επίπεδο ΕΕ

Λαµβάνοντας υπόψη το ως άνω πλαίσιο για το 2030, στις 15 Οκτωβρίου 2015 -κατά τη διάρκεια µιας
τελετής που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε το νέο ολοκληρωµένο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια. Οι τρεις
πυλώνες του ενισχυµένου Συµφώνου, δηλαδή µετριασµός, προσαρµογή και ασφαλής, βιώσιµη
και οικονοµικά προσιτή ενέργεια, εγκρίθηκαν µε συµβολικό τρόπο.
Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων παραµένει η µεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίµα και την ενέργεια.
Ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσµεύονται οικιοθελώς να υλοποιήσουν τους
στόχους της ΕΕ για το κλίµα και την ενέργεια στην επικράτειά τους.
Ειδικότερα, οι υπογράφοντες δεσµεύονται για τη λήψη δράσεων προκειµένου να υλοποιηθεί ο
στόχος της ΕΕ για τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την
υιοθέτηση µιας κοινής προσέγγισης αναφορικά µε τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την
προσαρµογή σε αυτήν.
Προκειµένου να µετουσιώσουν την πολιτική τους δέσµευση σε πρακτικά µέτρα και έργα, οι υπογράφοντες
του Συµφώνου πρέπει, κυρίως, να προετοιµάσουν µια Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς και µια Εκτίµηση
των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιµατική Αλλαγή. ∆εσµεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο
ετών από την ηµεροµηνία της απόφασης του τοπικού συµβουλίου, ένα Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίµατος (Σ∆ΑΕΚ) που θα περιγράφει συνοπτικά τις βασικές δράσεις που
προγραµµατίζουν να αναλάβουν. Η στρατηγική της προσαρµογής πρέπει να αποτελεί µέρος του Σχεδίου
∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίµατος ή/και να αναπτύσσεται και να ενσωµατώνεται σε ξεχωριστό(ά)
έγγραφο(α) σχεδιασµού. Οι υπογράφοντες µπορούν να διαλέξουν τη µορφή της επιλογής τους. Η
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θαρραλέα αυτή πολιτική δέσµευση σηµατοδοτεί την έναρξη µιας µακροπρόθεσµης διαδικασίας όπου οι
πόλεις δεσµεύονται να συντάσσουν αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης.
Εκτός από τις µειώσεις των εκποµπών αερίων και την εξοικονόµηση ενέργειας, τα οφέλη των τοπικών
αρχών από την ένταξη τους στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων είναι πολλαπλά. Εν προκειµένω:
•

∆ηµιουργία δυναµικής και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη συµβολή στην
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

•

Μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών από επιτυχηµένες πρακτικές ευρωπαϊκών
τοπικών και περιφερειακών αρχών

•

Οικοδόµηση ευρωπαϊκού προφίλ και ένταξή του ∆ήµου σε µια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια
τοπικών αρχών, µε σηµαντική εµπειρία στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών εξοικονόµησης
ενέργειας

•

Ανάδειξη της περιοχής του ∆ήµου σε βέλτιστη πρακτική σε περιφερειακό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο

•

∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων και των δράσεων συµµετεχόντων ∆ήµων στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Συµφώνου (www.eumayors.eu)
Το Σύµφωνο ∆ηµάρχων έχουν υπογράψει έως σήµερα περισσότεροι από 106 ΟΤΑ της χώρας.
Κατόπιν αυτών εισηγούµαστε

•

Τη λήψη απόφασης από το ∆.Σ για την προσχώρηση του ∆ήµου Λευκάδας στο Σύµφωνο των
∆ηµάρχων για το Κλίµα & την Ενέργεια.

•

Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στην πρωτοβουλία
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων για το Κλίµα & την Ενέργεια.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
1. Την προσχώρηση του ∆ήµου Λευκάδας στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα & την
Ενέργεια.
2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στην πρωτοβουλία
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων για το Κλίµα & την Ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 512/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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