ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 5379/23-3-2017 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. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6.
6. Σέρβος Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
8. Βλάχος Κων/νος
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
9.
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
11. Κατηφόρης Χρήστος
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. ψηφοφορία του 1ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε
13. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. 6ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. Τριλίβας Χρήστος
18. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
19. Καρφάκη Μαριάννα
19.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
20. Κατωπόδη Ευανθία
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. πριν την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. 13ου θέµατος της Η.∆.
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
ου
27. Σκληρός Φίλιππος
27. την ψηφοφορία του 17 θέµατος της Η.∆. και
28. Καββαδάς Θωµάς
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18ου θέµατος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. της Η.∆.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 22ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» µε 16
εταιρικές µερίδες των 250,00 € έκαστη και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 €.
Εισηγητής: Ευάγγελος Κοντοµίχης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
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Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος, κ. Ευάγγελος Κοντοµίχης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
Η «Αγροδιατροφική Σύµπραξη» αποτελεί τη Συµφωνία για την εθελοντική συνεργασία µεταξύ της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της παραγωγικής βάσης του πρωτογενή τοµέα της, των φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υπόλοιπων Θεσµικών Φορέων καθώς και των επιχειρήσεων µεταποίησης
αγροδιατροφικών προϊόντων, των επαγγελµατιών των κλάδων Εστίασης και Τουρισµού καθώς και
Κοινωνικών Φορέων µε σκοπό την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας αλλά και την
βιώσιµη διαχείριση των πόρων του φυσικού της περιβάλλοντος.
Η Σύµπραξη έχει την Νοµική Μορφή της Αστικής µη κερδοσκοπικής Εταιρείας µε βάση τα άρθρα 741
έως 784 του Αστικού Κώδικα. Την Νοµική Βάση της αποτελεί το άρθρο 35 του Νόµου 4384/2016 ενώ το
Νοµικό Πλαίσιο της διέπεται από το άρθρο 196 του Νόµου 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο 11 του Άρθρου 44 του Νόµου 3979/2011.
Σκοποί της Σύµπραξης αποτελούν: Η υποστήριξη των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιφέρειας
(τεχνική υποστήριξη, προβολή και προώθηση τους), η δηµιουργία του Ιόνιου Συµφώνου Ποιότητας και
συνακόλουθα του Σήµατος «Προϊόν Ιόνιας Γης», η υποστήριξη των αγροτών και των συλλογικών
αγροτικών οργανώσεων της περιφέρειας αλλά και των καταναλωτών, η υλοποίηση χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων από Ενωσιακούς και Εθνικούς Πόρους, η υποστήριξη (προβολή και προώθηση) της
επτανησιακής κουζίνας και η ανάδειξη του µοντέλου της µεσογειακής διατροφής.
Οι στόχοι της Σύµπραξης είναι: Η στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος και της απασχόλησης στην
ύπαιθρο, η αύξηση του βαθµού διατροφικής αυτάρκειας των νησιών µας (αύξηση της παραγωγής), η
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η προστασία του καταναλωτή και της υγείας ανθρώπων και
ζώων, οι δικαιότερες τιµές παραγωγού και καταναλωτή και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των
νησιών µας καθώς και η βιώσιµη διαχείριση των φυσικών τους πόρων.
Η Σύµπραξη διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου την πλειοψηφία έχει η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων.
Ως µη κερδοσκοπική Εταιρία δεν διανέµει τυχόν κέρδη από την δραστηριότητα της αλλά τα επανεπενδύει
για την λειτουργία της.
Η Σύµπραξη έχει διάρκεια 20 έτη η οποία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
µελών της. ∆ιαθέτει πιστοποιηµένη διαχειριστική επάρκεια και σύστηµα διαχείρισης ποιότητας.
Με την αρ. 439/2016 Απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας ενέκρινε τη συµµετοχή του ∆ήµου
µας στο εταιρικό σχήµα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αγροδιατροφική Σύµπραξη
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
Με την ένταξή µας στο εταιρικό σχήµα θα πρέπει να συµµετέχουµε και στο εταιρικό κεφάλαιο της
«Αγροδιατροφικής Σύµπραξης Π.Ι.Ν.». Ύστερα από επαφές και συνεννόηση µε την Π.Ι.Ν. προτείνουµε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε 16 εταιρικές µερίδες των 250,00 ευρώ
έκαστη, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ.
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10-7518.001 (Συµµετοχή
στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων») του
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας
«Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» µε 16 εταιρικές µερίδες των 250,00 ευρώ
έκαστη, συνολικού ποσού 4.000 ευρώ.
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 10-7518.001 (Συµµετοχή
στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων») του
προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 141/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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