ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 129
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 10756/4-6-15 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
Σκληρός Παναγιώτης
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Σταµατέλου ∆ήµητρα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 2 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση το 8 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος, Καββαδάς
Αθανάσιος και Σκληρός Παναγιώτης,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11ου
θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 10ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Aπόφαση για την δηµοπράτηση της παραγωγής αβγοτάραχου από τις Λ/θ Στενού Λευκάδας,
αλιευτικής περιόδου 2015-2016.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Άγγελος Παπαδόπουλος, υπάλληλος Αυτοτ. Τµήµ. Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Το «Αβγοτάραχο Λευκάδας», είναι ένα φυσικό, παραδοσιακό αλιευτικό έδεσµα το οποίο
παράγεται από τις ωοθήκες του είδους Mugil cephalus (κοινώς κέφαλος).
Η παραγωγή Αβγοτάραχου από τις Λιµνοθάλασσες Στενού Λευκάδας, αποτελεί ένα ιδιαίτερο
µέγεθος για αυτές. Η µέση ετήσια παραγωγή του τα τελευταία δέκα επτά (17) χρόνια κυµαίνεται σε
1142 τεµάχια που αντιστοιχούν σε 288 kgr και έσοδα (20.946,99 € σε κερωµένη µορφή - 14.842,17
€ νωπή µορφή) 17.715,03 €.
Η διακύµανση της παραγωγής (ανοµοιοµορφία) είναι χαρακτηριστικό του εκτατικού συστήµατος
διαχείρισης των Λιµνοθαλασσών. Παρακάτω παρατίθεται Πίνακας και Γράφηµα, που εµφανίζει την
εικόνα που παρουσιάζει το Αυγοτάραχο στην παραπάνω χρονοσειρά.
Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί πως από το 2006 και µετά η συνολικά παραγόµενη ποσότητα
αβγοτάραχου, διατίθεται κατόπιν δηµοπρασίας σε νωπή µορφή, επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας µη
διαθέτοντας Σύγχρονη Μονάδα Παραγωγής, αδυνατεί να παράξει ένα προϊόν αντάξιο της υψηλής
διατροφικής του αξίας.
Βάση των παραπάνω, ζητείται η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη ∆ηµοπράτηση της
παραγωγής Αβγοτάραχου Αλιευτικής Περιόδου 2015 – 2016. Η Οικονοµική Επιτροπή θα
καταρτίσει τους όρους διακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.»
Ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος στη συνέχεια είπε:. Θα ψηφίσω λευκό, σηµατοδοτώντας την ανάγκη
ότι κάτι πρέπει να κάνουµε για τα ιχθυοτροφεία.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Με την ίδια λογική και τα ίδια επιχειρήµατα, εµείς θα πούµε ναι.
Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Μια µεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξει στο ∆ηµ. Συµβούλιο
είναι για τα ιχθυοτροφεία και πως µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε οικοτουριστικά και ως προς την
παραγωγή αυγοτάραχου.
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος είπε: Μπορούµε να αξιοποιήσουµε το αυγοτάραχο ως ΠΟΠ.
Ο κ. ∆ήµαρχος είπε: Είµαστε σε επαφή µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων για την αξιοποίηση των
Ιχθυοτροφείων και οικοτουριστικά και σαν παραγωγή..
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Εµείς προτείνουµε να γίνει συζήτηση στο ∆.Σ. γενικότερη για τα
ιχθυοτροφεία και µε αυτή τη δέσµευση θα ψηφίσουµε σήµερα.
∆ήµαρχος: ∆εν έχω καµία αντίρρηση, αλλά περιµένουµε την εξειδικευµένη πρόταση του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που σας προανέφερα και µετά επί της ουσίας θα το συζητήσουµε το
θέµα στο ∆.Σ.
Υπέρ της εισήγησης, ψηφίζουν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι, συµπεριλαµβανοµένων και
των κ.κ. Αραβανή και Καββαδά, οι οποίο ψηφίζουν µε την επισήµανση, το θέµα για τα
ιχθυοτροφεία, να έρθει για συζήτηση στο ∆.Σ.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε
είκοσι τρεις (23) ψήφους, αποφασίζει:
Την δηµοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου, αλιευτικής περιόδου 2015-2016. Η
Οικονοµική Επιτροπή θα καταρτίσει τους όρους διακήρυξης της ∆ηµοπρασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.129/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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