ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/20 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 13/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη 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. 2177/7-2-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Απόντες
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βερύκιος Σπυρίδων
4
Σαρανταένας Ιωάννης
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(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
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Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν τα θέµατα 18, 3 και 4 της Η.∆. πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου κατά την συζήτηση του 4
θέµατος της Η.∆.
Εκτός αιθούσης στην συζήτηση των 2 θεµάτων Ε.Η.∆. ήταν οι ∆.Σ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Μελάς
ου
Γεράσιµος, οι οποίοι προσήλθαν πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος, Σολδάτος Θεόδωρος, Γληγόρης Παναγιώτης, Γιαννούτσος Χαράλαµπος,
ου
Μαργέλη Μαρία και Τσιρογιάννης Γεώργιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Λάζαρης Απόστολος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος και Τσιρογιάννης Γεώργιος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 17 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα
(29) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 3 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, ως συµπράττων στη δράση «Για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και
την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών µιας χρήσεως» στα πλαίσια του προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Φυσικό
Περιβάλλον και Καινοτόµες ∆ράσεις 2019»µε τίτλο «Καινοτόµες δράσεις µε τους πολίτες» µε την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Aegean
Rebreath».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Παρόντες
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Βλάχου Ειρήνη
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Μελάς Γεράσιµος
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου τα
εξής:
«Η πρόσκληση µε κωδικό Φ.Π.1/2019 και αριθµό πρωτ. 7017/2-12-2019 (Α∆Α ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5) 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 πρόληψη 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:
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
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 πρόληψη 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 2019» µε
τίτλο «Καινοτόµες ∆ράσεις µε τους Πολίτες» και
β) την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε
την αριθµ. 7017/2019 (Α∆Α ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5) πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
Ακολούθησε ψηφοφορία
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆.Σ.
Παρών ψήφισαν πέντε (5) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Λάζαρης Απόστολος, Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης
Αλέξανδρος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Καταµετρήθηκαν δεκατρείς (13) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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 πρόληψη 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 2019» µε
τίτλο «Καινοτόµες ∆ράσεις µε τους Πολίτες» και
β) την εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Λευκάδας να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο σύµφωνα µε
την αριθµ. 7017/2019 (Α∆Α ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5) πρόσκληση του Πράσινο Ταµείο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 13/20.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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