ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 439
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 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. 23361/14-11-16 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. Βλάχος Κων/νος
2. Κατηφόρης Χρήστος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Γαζής Πάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κοντογεώργης Ηλίας
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
6. Σκληρός Φίλιππος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
8.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, προσήλθε µετά την
11.
11. Φίλιππας Γεώργιος
συζήτηση
του θέµατος Ε.Η.∆ και πριν την έναρξη της Η.∆.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Ο
∆.Σ.
Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησε πριν
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
ου
14. Παπαδόπουλος Ανδρέας
14. την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15. Οι ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Καββαδάς
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. Αθανάσιος, αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
ου
17. Κατωπόδη Ευανθία
17. 21 θέµατος το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε
ο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. µετά το 4 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
ου
20. Σκληρός Παναγιώτης
20. πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21. Τριλίβας Χρήστος
21. Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
22. Αραβανής Βασίλειος
22. και Καββαδάς Αθανάσιος, επέστρεψαν πριν την
ου
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23. συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. Ο ∆.Σ. Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν
ου
25. Καββαδάς Θωµάς
25. την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
26. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
26. Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Βικέντιος Νικόλαος
27. Γληγόρης Κων/νος
27. Κατηφόρης Χρήστος και Ζουριδάκης Ευτύχιος,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
29.
29. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, Γρηγόρη Ασπασία
30.
30. και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την
ου
31.
31. συζήτηση του 12 θέµατος.
32.
32. Οι ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Αραβανής Βασίλειος,
ου
33.
33. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 13 θέµατος.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 25/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό σχήµα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και συµµετοχή του στο εταιρικό της
κεφάλαιο µε δύο (2) εταιρικές µερίδες των 250,00 ευρώ έκαστη.
Εισηγητής: Ευάγγελος Κοντοµίχης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευάγγελος Κοντοµίχης, πριν την εισήγηση του θέµατος, αφαιρεί από
τον τίτλο την εξής φράση: « και συµµετοχή του στο εταιρικό της κεφάλαιο µε δύο (2) εταιρικές µερίδες
των 250,00 ευρώ έκαστη.»
Στη συνέχεια είπε τα εξής:
«ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ιονίων Νήσων στην 22η/2016 συνεδρίασή του µε την 210-22/2016 απόφασή
του, κατόπιν εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τοµέα ∆ικτύων Περιφερειών και ∆ιεθνών
Συνεργασιών κ. Ιωάννη Φοντάνα, ενέκρινε την σύσταση Αγροδιατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη, αποτελεί ουσιαστικά µια συµφωνία για την εθελοντική συνεργασία, µεταξύ
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της παραγωγικής βάσης του πρωτογενούς τοµέα της (γεωργίακτηνοτροφία-αλιεία), των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι) και των υπόλοιπων θεσµικών
φορέων και επιχειρήσεων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, όπως και των επαγγελµατιών
των κλάδων εστίασης και τουρισµού.
Πρωτεύον σκοπός της δηµιουργίας της σύµπραξης, είναι η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων γενικότερα και η βιώσιµη διαχείριση των πόρων του φυσικού της
περιβάλλοντος, µέσω της υποστήριξης, προβολής και προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της
Περιφέρειας, της δηµιουργίας Ιονίου Σήµατος Ποιότητας, της υλοποίησης χρηµατοοικονοµικών
προγραµµάτων από Ενωσιακούς πόρους και της υποστήριξης και προβολής της Επτανησιακής κουζίνας
και του µοντέλου Μεσογειακής διατροφής.
Η Σύµπραξη στοχεύει στην στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος και της απασχόλησης στην ύπαιθρο,
στην αύξηση του βαθµού διατροφικής αυτάρκεια των νησιών του Ιονίου, στην προστασία του
καταναλωτή, στην εξασφάλιση δικαιότερης τιµής των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων και την
προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η σύµπραξη έχει την νοµική µορφή της Αστικής Εταιρίας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 741 επ. Α.Κ., του Νόµου 3852/2010 και του άρθρου 35 του Νόµου 4384/2016.
Το νοµικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της σύµπραξης, διέπεται από το άρθρο 196 του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Η σύµπραξη θα διοικείται από ∆.Σ. του οποίου την πλειοψηφία θα έχει η Π.Ε.Ιονίων Νήσων
(management).
Τυχόν κέρδη που θα προκύπτουν, δεν θα διανέµονται, αλλά θα επενδύονται σε αναπτυξιακές
δραστηριότητες της Σύµπραξης.
Η Σύµπραξη θα έχει εικοσαετή διάρκεια µε δικαίωµα παράτασης και θα λειτουργεί βάση εσωτερικού
κανονισµού, ενώ η Εποπτική Επιτροπή που θα συσταθεί θα έχει τον ∆ιοικητικό και Οικονοµικό έλεγχο.
Το κεφάλαιο της εταιρείας υπολογίζεται να είναι µεταξύ 50.000 και 70.000 ευρώ, διαιρούµενο σε
εταιρικές µερίδες αξίας 250€ (διακόσια πενήντα ευρώ) η κάθε µία.. Αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας
µπορεί να γίνει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Στις αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων για το σχηµατισµό του
κεφαλαίου µπορεί να τροποποιηθούν αλλά το ποσοστό συµµετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που
θα είναι το ανώτερο 49%, δεν µπορεί να µειωθεί κάτω του 34% και κανένας άλλος εταίρος δεν µπορεί να
συµµετάσχει αρχικώς αλλά και σε τυχόν αυξήσεις, µε ποσοστό συµµετοχής δικής του επιλογής .
ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρείας
µπορεί να είναι ιδίως:
α. Η εισφορά εγγραφής νέων µελών.
β. Η ετήσια συνδροµή των µελών όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Είναι δυνατόν µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζονται κατηγορίες µελών, µε διαφοροποίηση του ύψους της
συνδροµής των µελών κάθε κατηγορίας.
γ. Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
δ. Συνδροµές των µελών της εταιρείας ως και των υποστηρικτών της.
ε. Κάθε πρόσοδος από την εν γένει δραστηριότητα της.
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στ. Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις εθνικών και κοινοτικών αρχών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού και
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Βιοµηχανιών, Ινστιτούτων και Εµπορικών Οργανισµών) ως και του Ελληνικού
Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία.
η. Κάθε δωρεά, κληρονοµιά ή κληροδοσία υπέρ της εταιρείας.
θ. Τόκοι από καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς.
Πάντως το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των
σκοπών της και δεν θα διανέµεται σε καµία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί η εταιρεία είναι
µη κερδοσκοπική.
Ε∆ΡΑ
Έδρα της συνιστώµενης αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας ορίζεται η Κέρκυρα ως έδρα της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Με απόφαση των µελών της η εταιρεία δύναται να λειτουργεί παραρτήµατα σε Περιφερειακές Ενότητες
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε πόλης και διαµερίσµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
Η εταιρεία µπορεί να αλλάζει διεύθυνση στα όρια του ∆ήµου Κέρκυρας χωρίς τροποποίηση του
καταστατικού της.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Βασικοί σκοποί της Εταιρείας είναι η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών
προϊόντων, που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, στην περιφερειακή, εθνική και διεθνή
αγορά καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
ανάπτυξης του Αγροτικού και Αγροδιατροφικού Τοµέα, όπως αυτό εκάστοτε θα επικαιροποιείται µε βάση
τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Η Αγροδιατροφική Σύµπραξη θα επιχειρήσει αφενός µεν να προβάλει και να προωθήσει τα τοπικά
αγροτικά και αγροδιατροφικά προϊόντα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές µέσω της ανάπτυξης ή
ενίσχυσης υπαρχόντων κοινών και ενιαίων µηχανισµών και πρωτοβουλιών άλλων φορέων (αγρότες,
συλλογικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς κλπ), αφετέρου δε να ενισχύσει την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες που θα συµβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των προϊόντων του
«καλαθιού» από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας.
Αναλυτικότερα, σκοπός της Εταιρείας είναι :
• Η µε κάθε νόµιµο τρόπο ανάδειξη και παρουσίαση των ωφεληµάτων της τοπικής και
Μεσογειακής ∆ιατροφής
• Η βελτίωση της αναγνωρισιµότητας και κατ’ επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών
προϊόντων των Ιονίων Νήσων.
• Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και υγιεινών προτύπων διατροφής.
• Η µείωση της απόστασης µεταξύ παραγωγών/καταναλωτών.
• Η προβολή & προώθηση τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, µε ισχυρά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονοµιά.
• Η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας
• Η δηµιουργία συνεργειών µεταξύ πρωτογενή και µεταποιητικού τοµέα της Περιφέρειας.
• Η δηµιουργία συνεργειών µεταξύ του αγροδιατροφικού και του τοµέα εστίασης και τουρισµού της
Περιφέρειας
• Η ανάπτυξη και η διάχυση της έρευνας και της καινοτοµίας στους τοµείς της παραγωγής, της
µεταποίησης και της εµπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις
απειλούνται µε εξαφάνιση.
• Η εκπαιδευτική υποστήριξη και η αύξηση ευκαιριών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού
στον αγροτικό και αγροδιατροφικό τοµέα της Περιφέρειας
• Η ανάδειξη και προώθηση των αειφορικών και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών που
ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και µεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων
• Η διατήρηση της τοπικής αγροτικής κληρονοµιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων και των τάσεων όσον αφορά στις διατροφικές προτιµήσεις του
καταναλωτικού κοινού στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές –στόχους
• Η αναγνώριση, µελέτη και ανάληψη δράσης για την αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε
την οργάνωση και λειτουργία του αγροδιατροφικού τοµέα της Περιφέρειας
• Η ενεργός συµµετοχή της Αγροδιατροφικής Σύµπραξης σε Επιχειρησιακές Οµάδες Ευρωπαϊκών
Συµπράξεων Καινοτοµίας (ΕΣΚ), για την υλοποίηση, µέσω του µέτρου 16 του ΠΑΑ 2014-2020
(εκχωρούµενες δράσεις στην Περιφέρεια), συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών σχεδίων για

3

την παραγωγικότητα και βιωσιµότητα της Γεωργίας, την ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων
εφοδιασµού και την δηµιουργία τοπικών αγορών αγροτών (Farmers’ Markets).
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) µέλη: Τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και πέντε (5) Συµβούλους.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, ορίζει τον Πρόεδρο του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και άλλα τέσσερα (4) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τους
αναπληρωµατικούς αυτών. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) µέλη, που αποτελούνται από έναν (1) εκπρόσωπο
των ∆ήµων, έναν (1) εκπρόσωπο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (Οµάδες Παραγωγών,
Συνεταιρισµοί, κ.λπ.), έναν (1) εκπρόσωπο Επιµελητηρίων/Επιχειρήσεων και λοιπόν φορέων και έναν
(1) εκπρόσωπο Επιστηµονικών/Ερευνητικών φορέων, εκλέγονται (µε τους αναπληρωµατικούς αυτών)
από τη Γενική Συνέλευση µε βάση τους σταυρούς που έλαβαν κατά τη σχετική διαδικασία εκλογής.
Στην ψηφοφορία για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ. (πλην των εκπροσώπων που ορίζονται από την ΠΙΝ)
συµµετέχουν µόνο οι λοιποί εταίροι.
Η θητεία του ∆Σ είναι τετραετής και τα µέλη µπορούν να επαναδιορίζονται ή επανεκλέγονται
απεριόριστα.
Κατ' εξαίρεση το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα εκλεγεί, θα διοικήσει την Εταιρεία µέχρι την πρώτη
τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει το ∆εκέµβριο του έτους 2016.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των µελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει αποφασιστική
αρµοδιότητα για κάθε υπόθεση που την αφορά. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν όλους του
Εταίρους ακόµη κι αν ήταν απόντες ή διαφώνησαν κατά τη λήψη της.
Κάθε µέλος της εταιρείας έχει ψήφους ανάλογα µε τις εταιρικές µερίδες συµµετοχής του στο εταιρικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίσει για:
• κάθε τροποποίηση του καταστατικού που δεν αλλοιώνει τους σκοπούς της Εταιρείας όπως
ορίζονται στο Άρθρο 4
• παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας
• εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως ορίζονται κατά το άρθρο 10 του παρόντος
καταστατικού
• εκλογή ελεγκτών κατόπιν σχετικής εισήγησης του ∆Σ
• έγκριση του ισολογισµού και της έκθεσης διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση συγκαλούµενη
πάντοτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, µια φορά το
χρόνο και µάλιστα µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη της κάθε εταιρικής χρήσης.
• την απαλλαγή των µελών του ∆Σ
Επειδή ως ∆ήµος Λευκάδας οφείλουµε να σταθούµε στο πλάϊ των αγροτών, των µικρών παραγωγών
και των επιχειρήσεων του ∆ήµου µας, στηρίζοντάς τους έµπρακτα σ΄ αυτή τη δύσκολη συγκυρία,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό σχήµα της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα οκτώ (18) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό σχήµα της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω
εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 439/2016.
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