ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30ης/18 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 401/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20459/11-10-18 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 (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Βλάχος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Κοντομίχης Ευάγγελος
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Μήτσουρας Πέτρος
10
Θερμός Ευάγγελος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωμάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
Γληγόρης Κων/νος
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
17
18
Αρβανίτης Σπυρίδων
18
19
19
20
20
21
21
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
22
22
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
23
Χρέη Δημάρχου εκτελεί ο αναπληρωτής
23
24
24
Δημάρχου κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
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
δεκαοκτώ (18) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης
για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεμάτων που αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 20459/11-10-2018 πρόσκληση, αναφέροντας
τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα δύο θέματα διότι:
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης στην υπ΄αριθ. 1677/2018 (ΑΔΑ ΨΗΨΜ7ΛΕ-ΨΣΒ) πρόσκληση
της Ε.Υ.Δ. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 έχει οριστεί η 15η Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει
ήδη κατατεθεί και πρωτοκολληθεί στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα
η σχετική αίτηση υποβολής.
Προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία τελικά θα δοθεί από την αρμόδια
υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας με χρήση Π.Π.Δ. και για την οποία ενημερωθήκαμε 10-10-2018.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει το
κατεπείγον της συνεδρίασης για τους ανωτέρω λόγους.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 30ης/2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δ.Σ:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20142020 µε την πρόσκληση µε κωδικό ΙΟΝ66 , καλεί τους φορείς να υποβάλλουν πρόταση για την χρηµατοδότηση
πράξης που αφορά «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών
φυσικού κάλλους» στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και
Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η προτεινόµενη πράξη έχει τίτλο: «Αναπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου
στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας» και περιλαµβάνει ένα (1)υποέργο ως ακολούθως:
Περιγραφή. Προβλεπόμενα Έργα
Τα προβλεπόμενα έργα είναι:
A) Εκβάθυνση ιχθυοτροφείου
Οι λεκάνες διαχείμασης προσφέρουν καταφύγιο στα ψάρια σε εποχές όπου οι συνθήκες στη λιμνοθάλασσα είναι
δυσμενείς γι' αυτά, όπως π.χ. η θερμοκρασία που στην περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Παλαιού είναι ιδιαίτερα
σημαντική λόγω του μικρού βάθους που παρουσιάζει. Επίσης η εκβάθυνση του Ιχθυοτροφείου συμβάλει δραστικά
στην μείωση των υπομεγεθών καθώς εμποδίζει τα αρπακτικά πτηνά να βρουν εύκολο θήραμα σε σχετικά μικρό
βάθος. Για τον λόγο αυτό σκοπός της μελέτης αυτής θα είναι η εμβάθυνση του ιχθυοτροφείου, σε όλη την έκταση
αυτού (σε τμήματα που παλαιότερη επέμβαση με σκαπτικά μηχανήματα δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί).
B) Αντικατάσταση ιχθυοφραγμών και νέες πήρες στο ιχθυοτροφείο
Τα διβάρια είναι οι κύριες συλληπτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας. Η διάταξή τους είναι πολύ σημαντική έτσι
ώστε να επιτρέπουν την είσοδο των ιχθύων στη λιμνοθάλασσα αλλά όχι και την έξοδό τους. Επίσης η διατομή τους
είναι αυτή που καθορίζει τη διέλευση συγκεκριμένου μεγέθους ιχθύων και κατά συνέπεια παίζουν σημαντικό ρόλο.
Η μελέτη αυτή θα έχει διπλό χαρακτήρα διότι αφ' ενός θα αποσκοπεί στην οικοτουριστική αξιοποίηση των διβαριών
αλλά αφ' ετέρου θα στοχεύει και στην ιχθυοπαραγωγική δυναμικότητα και συλληπτικότητά τους.
Γ) Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης (λυόμενο)
Η οικοτουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου χώρου πληροφόρησης προβολής των μοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου της Λευκάδας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που θα εξασφαλίσει την φιλοξενία των
απαραίτητων εκθεμάτων για την βέλτιστη πληροφόρηση των επισκεπτών.
Δ) Ξύλινο Παρατηρητήριο Πουλιών
Καθότι η λιμνοθάλασσα είναι προστατευόμενη περιοχή, οποιαδήποτε παρέμβαση μέσα σε αυτήν απαιτεί μεγάλη
προσοχή και πρέπει να καλύπτει όλους εκείνους τους περιβαλλοντικούς όρους για την αδειοδότηση οποιωνδήποτε
κατασκευών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποφυγή χρήσης σκυροδέματος και η υλοποίηση της κατασκευής με
ξύλινο φέροντα οργανισμό που θα εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικά περιβάλλον.
Ε) Σήμανση
Τις τελευταίες δεκαετίες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μια μεταστροφή από τον συμβατικό τουρισμό
προς τον οικοτουρισμό. Ο οικοτουρισμός αναπτύσσεται ως επί των πλείστων σε προστατευόμενες περιοχές (π.χ.
περιοχές Natura) και περιλαμβάνει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και την παράδοση. Ο εναλλακτικός
αυτός τουρισμός αποτελεί μια ελπιδοφόρα αγορά που μπορεί να δώσει νέα ώθηση σε τουριστικά κορεσμένες
περιοχές ή σε περιοχές που φαινομενικά δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν τουριστικά. Μια τέτοια περίπτωση είναι η
λιμνοθάλασσα του Παλαιού. Για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή
καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων στα σημεία οικολογικού ενδιαφέροντος. Για τον λόγο αυτό σκοπός της παρούσας
επέμβασης είναι η δημιουργία (με σήμανση), διαδρομών στις οποίες οι τουρίστες θα έχουν την δυνατότητα να
γνωρίσουν τη μοναδική χλωρίδα κα πανίδα του νησιού.
Προκειμένου ο Δήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση ώστε να υλοποιήσει τις
παραπάνω δράσεις εισηγούµαστε:
Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης µε τίτλο:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισµού 500.000,00 € .»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Εγκρίνει την μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισµού 500.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 401/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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