ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 233
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Ιουνίου 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. 12303/08-06-2017 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. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2. Νικητάκης Μάρκος
2. Κοντοµίχης Ευάγγελος
3. Γαζής Πάνος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Παπαδόπουλος Ανδρέας
5. Βικέντιος Νικόλαος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Σκληρός Παναγιώτης
7. Πολίτης Σπυρίδων
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
8. Βλάχος Κων/νος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
9. Καββαδάς Θωµάς
10. Κατηφόρης Χρήστος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
13. Βλάχος Ευστάθιος
13.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14. Γιαννιώτης Οδυσσέας
14. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15. Τριλίβας Χρήστος
15.
16. Καρφάκη Μαριάννα
16.
17. Κατωπόδη Ευανθία
17.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα Ε.Η.∆.
18. Γρηγόρη Ασπασία
18.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19.
ου
συζήτηση
του 2 θέµατος της Η.∆. επέστρεψε πριν
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20.
ου
21. Σκληρός Φίλιππος
21. την συζήτηση του 4 θέµατος και αποχώρησε πριν
ου
22. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν
23. Γληγόρης Κων/νος
23.
ου
24. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
24. την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία, αποχώρησε πριν
25.
25.
ου
26.
26. την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
27.
27. Οι ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία και Γρηγόρη Ασπασία,
ου
28.
28. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
29.
29.
ου
συζήτηση
του 15 θέµατος της Η.∆.
30.
30.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 15/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης εκποίησης µέσω διαδικασίας δηµοπρασίας, της παραγωγής αυγοτάραχου από
τα δηµοτικά ιχθυοτροφεία.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Το Αυγοτάραχο Λευκάδας, είναι ένα φυσικό, παραδοσιακό αλιευτικό "DELICATESSEN" το οποίο
παράγεται σε ετήσια βάση από τις ωοθήκες του είδους Κέφαλος (Mugil cephalus), ο οποίος αλιεύετε στις
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των παραδοσιακών ιχθυοτροφείων (διβάρια), των λ/θ Στενού
Λευκάδας, κατά την µαζική κάθοδο των ψαριών προς την ανοικτή θάλασσα την περίοδο της
αναπαραγωγής του είδους (Αύγουστο - Οκτώβριο).
Αποτελείται από δύο επιµήκεις λοβούς ωοθήκες του Mugil cephalus βάρους 150 – 200 gr, αλλά µπορεί
να φθάσει και τα 400 gr.
Οι ωοθήκες εξάγονται ακέραιες, µε µικρή επέµβαση από το ψάρι, µετά τη σύλληψή του, καθαρίζονται,
πλένονται, αλατίζονται µε φυσικό αλάτι και στη συνέχεια αφού "στεγνώσουν" στον αέρα, εµβαπτίζονται
σε φυσικό κερί. Με τον τρόπο αυτό και οι δύο ωοθήκες διατηρούνται ολόκληρες µε το σύνολο των
αυγών, για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆εν απαιτείται καµιά τεχνολογική επέµβαση στο προϊόν και τα
υλικά συντήρησης που χρησιµοποιούνται είναι φυσικά προϊόντα, Αλάτι και Κερί.
Ο Ελληνικός κώδικας Τροφίµων και Ποτών, το κατατάσσει στην κατηγορία των αλιπάστων
αλιευµάτων, [Άρθρο 98 (∆ιατηρηµένα ωά Ιχθύων) §16] και το διαχωρίζει από το Αυγοτάραχο του
Λαβρακιού και το εισαγόµενο Αυγοτάραχο.
Το Αυγοτάραχο της Λευκάδας είναι γνωστό στην ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής Ελλάδας.
2. Ιστορική ∆ιαδροµή
Από τα χρόνια, κυρίως της παραµονής των Ενετών στο νησί, υπήρξε η πρώτη και ουσιαστική
εστίαση ενδιαφέροντος στο προϊόν, για λογαριασµό των ντόπιων και ξένων αρχόντων. Η µικρή ετήσια
ποσότητα φυλασσόταν και µεταφερόταν µε Ιστιοφόρα στα αρχοντόσπιτα της Βενετίας και γενικότερα της
∆ύσης. Έφθανε, φυσικά, και κατά παραγγελία στα πλούσια κελάρια του Βατικανού.
3. Θρεπτικές Ιδιότητες
Το Αυγοτάραχο Λευκάδας είναι ένα τρόφιµο, υψηλής διατροφικής αξίας, αφού διαθέτει υψηλή
περιεκτικότητα πολυακόρεστων λιπαρών οξέων της σειράς ω-3 και ω-6 και υψηλά ποσοστά ολικών
πρωτεϊνών. Η συγκέντρωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στο σύνολο των λιπαρών οξέων δεν
µεταβάλλεται σηµαντικά µε την εφαρµογή της παραδοσιακής µεθόδου µεταποίησης. Η θερµιδική του
αξία ανέρχεται κατά µέσο όρο στην τιµή των 27.392 J/g ή 6,5 Kcal/g
Καταναλώνεται το εσωτερικό της µεµβράνης των ωοθηκών και έχει χαρακτηριστική γεύση και το άρωµα
των αυγών του ψαριού. ∆ηλαδή ευχάριστη, αλµυρή και ελαφρώς πικρίζουσα.
Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται η βασική χηµική σύσταση του Αυγοτάραχου Λευκάδας σε
σύγκριση µε οµοειδή προϊόντα από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Πίνακας : Βασική Χηµική Σύσταση του Αυγοτάραχου
Αυγοτάραχο
Αυγοτάραχο
1
Λευκάδας
Μεσολογγίου2
28,60
Υγρασία (%)
18,11 (±1,3)
4,45
Τέφρα (%)
5,50 (±0,7)
35,85
Ολικές
Πρωτείνες
45,51 (±1,9)
(%)
28,05
Ολικό Λίπος (%)
27,50 (±1,1)
NaCl (%)
2,23 (±0,4)
Πηγή:
(1) ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΑΛΕ, Καβάλα 2001
(2) Ρογδάκης Ι., 1994

Αυγοτάραχο
Καβάλας1
22,9(±2,5)
6,5 (±0,9)
40,5 (±1,2)
30,2 (±1,9)
4,2 (±0,7)

4. Παραγωγή
Το Αυγοτάραχο Λευκάδας, µε µέση ετήσια παραγωγή 270 kgr (max 485kgr - min 70kgr), µέχρι
και το 2005 παρασκευαζόταν από τους αλιείς του ∆ήµου Λευκάδας ακολουθώντας τον παραδοσιακό
τρόπο που παρακάτω περιγράφεται.
Η έλλειψη Μονάδας Παραγωγής που να πληροί τους αναγκαίους υγειονοµικούς όρους σε
συνδυασµό µε την απουσία προσωπικού (µικρός αριθµός εργαζοµένων και έλλειψη σχετικής εµπειρίας)
δεν επιτρέπει πλέον στο ∆ήµο να παράγει ένα προϊόν αντάξιο της υψηλής διατροφικής του αξίας.
Με βάση τα παραπάνω:
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Εισηγούµαι
όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσει για την εκποίηση της παραγωγής Αυγοτάραχου µέσω
διαδικασίας δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 και του Π.∆. 270/81
αφού πρώτα η Οικονοµική Επιτροπή καθορίσει τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την εκποίηση της παραγωγής Αυγοτάραχου µέσω διαδικασίας δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις
δ/ξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 και του Π.∆. 270/81, αφού πρώτα η Οικονοµική Επιτροπή
καθορίσει τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι ανακλήσεώς της.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 233/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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