ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 159/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 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. 6536/8-4-2019 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
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Γιαννιώτης Οδυσσέας
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Σκληρός Παναγιώτης
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Βλάχος Κων/νος
13
14
Θερµός Ευάγγελος
14
15
Παπαδόπουλος Ανδρέας
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Μήτσουρας Πέτρος
19
20
Αραβανής Βασίλειος
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
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
είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
ο
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆. τα θέµατα: 5 , 6 και 12 της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Χαλικιάς Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, Καρφάκη Μαριάννα, και Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος
ου
της Η.∆. Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, επέστρεψε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος. Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα επέστρεψε πριν
ου
την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 37 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 8ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για: α) ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό σχήµα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε
τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και β) συµµετοχή του
∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας µε τον διακριτικό τίτλο
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» µε δέκα (10) εταιρικές µερίδες των εκατό (100)
ευρώ εκάστη και συνολικό ποσό συµµετοχής 1.000,00 ευρώ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να διαφυλάξει το αβελτίωτο γενετικό υλικό της
φυτικής παραγωγής των νησιών µας µε την ίδρυση τράπεζας γηγενών σπόρων. Με την Απόφαση 42-3/2019 το Π. Σ.
ενέκρινε την σύσταση Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχουν ήδη
ξεκινήσει οι διαδικασίες για την συµµετοχή και άλλων φορέων ενώ µε πόρους της Περιφέρειας έχει γίνει προµήθεια
για τις βασικές υποδοµές που απαιτούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Εκτός της Π.Ι.Ν. και του ∆ήµου Λευκάδας στην Τράπεζα προτείνεται να συµµετέχουν και οι κοινωνικοί-οικονοµικοί
φορείς:
- Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε την επωνυµία Αγροδιατροφική Σύµπραξη Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, µε
έδρα την Κέρκυρα και τον ∆ιακριτικό Τίτλο «Ιόνια Γη».
- Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ιόνιο Πανεπιστήµιο, µε έδρα την Κέρκυρα.
- Το ∆ίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία, µε έδρα το Βόλο, µε την διακριτική ονοµασία
«Αιγίλοπας».
- Η Πρακτική Γεωργική Σχολή Κεφαλονιάς «Παναγή Βαλλιάνου», µε έδρα την Κεφαλονιά.
Σκοποί της Τράπεζας Σπόρων
Οι σκοποί της Τράπεζας Σπόρων είναι η προστασία των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών του φυτικού κεφαλαίου που
καλλιεργείται στα Ιόνια Νησιά.
Αυτό, κατά κύριο λόγο, επιτυγχάνεται µε την εκπλήρωση των παρακάτω στόχων:
1. Την αναζήτηση των τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών στην ύπαιθρο των νησιών µας
2. Την ταυτοποίηση τους µε επιστηµονικές µεθόδους (µοριακές αναλύσεις κτλ.) ως προς την προέλευση, την
αυθεντικότητα και την µη γενετική τους τροποποίηση.
3. Την διαφύλαξη τους σε ικανές συνθήκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
4. Την αναπαραγωγή τους (σε µορφή σπόρων)
5. Την καλλιέργειά τους σε ικανή κλίµακα.
Εταίροι της Τράπεζας στα ∆ίκτυα επιτρέπεται (πλην των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού) και η συµµετοχή κοινωνικών
φορέων (συνεταιρισµών, επιχειρήσεων της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονοµίας κτλ.) καθώς και Πανεπιστηµίων
και ερευνητικών φορέων.
∆ιοίκηση της Τράπεζας
Σύµφωνα µε τα άρθρα του Αστικού Κώδικα (741 και επέκεινα) περί Αστικών Εταιρειών, τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας
µπορούν να αναλάβουν από κοινού η Π.Ι.Ν. µε 3 θέσεις στο ∆.Σ., η Αγροδιατροφική µε επίσης 3 θέσεις στο ∆.Σ. και
από µία θέση οι πέντε υπόλοιποι εταίροι, σχηµατίζοντας ένα ∆.Σ. που αποτελείται από 11 θέσεις (πρόεδρος, α’ και β’
αντιπρόεδρος, γραµµατέας, ταµίας και 6 µέλη) µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
Εταιρική Μερίδα & Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο της εταιρείας απαρτίζεται από τις εταιρικές του µερίδες οι οποίες προτείνεται να είναι χαµηλού ύψους
(έως 100 €) έκαστη. Το συνολικό Κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από πόσες εταιρικές µερίδες θα αποφασίσει να αποκτήσει ο
κάθε εταίρος.
Χρηµατοδότηση
Κατά κύριο λόγο η χρηµατοδότηση της τράπεζας σπόρων θα πραγµατοποιηθεί από πόρους που προέρχονται από το
διασυνοριακό πρόγραµµα Ελλάδα – Ιταλία, αυτοτελείς πόρους, το υποµέτρο 10.2 του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης και από την ανάλωση του κεφαλαίου που θα συγκεντρωθεί για την δηµιουργία της τράπεζας.
∆ιαδικασία Ίδρυσης Τράπεζας
Κατ’ ελάχιστο απαιτείται πρωτοβουλία ενός ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθµού να πάρει την πρωτοβουλία για την Ίδρυση του
∆ικτύου ΟΤΑ, µε σκοπό τη δηµιουργία της Τράπεζας Σπόρων. Μετά την σχετική πρωτοβουλία µε την Απόφαση που
Περιφερειακού Συµβουλίου ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:
1. Καταστατικό
2. Προσωρινό ∆.Σ.
3. Εξουσιοδότηση προσωρινού προέδρου
4. Γ.Ε.ΜΗ. και ∆.Ο.Υ.
5. Τραπεζικός Λογαριασµός
6. Ιδρυτική Γενική Συνέλευση
Με δεδοµένο τον κοινωφελή, αναπτυξιακό και µη εµπορικό/κερδοσκοπικό σκοπό του συγκεκριµένου δικτύου, που
έχει στόχο την επισιτιστική ασφάλεια και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των Ιονίων Νήσων :
Εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας να αποφασίσει α) Την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στον Φορέα
∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων β) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο
εταιρικό κεφάλαιο του Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε δέκα (10)
εταιρικές µονάδες των εκατό (100) ευρώ η εκάστη και συνολικό ποσό συµµετοχής 1.000,00 ευρώ.»

2

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαέξι (16) ψήφους, αποφασίζει:
Α) Την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας στον Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων
β) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο του Φορέα ∆ιαχείρισης Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε δέκα (10) εταιρικές µονάδες των εκατό (100) ευρώ η εκάστη και συνολικό ποσό
συµµετοχής 1.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 159/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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