ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 436/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 22153/1-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Μήτσουρας Πέτρος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Κοντοµίχης Ευάγγελος
26
27
Βλάχος Κων/νος
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
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για την εκµίσθωση του ∆ηµοτικού Ιχθυοτροφείου Αυλαίµονας και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
Αγγελος Παπαδόπουλος, υπάλληλος Αυτ. Τµ. Τοπικ. Οικονοµ. Ανάπτυξης
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Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, προτείνει την αναβολή του θέµατος για επόµενο ∆.Σ.
Υπέρ της αναβολής ψήφισαν τέσσερις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Καρφάκη
Μαριάννα, Βικέντιος Νικόλαος και Γληγόρης Κων/νος.
Υπέρ της συζήτησης του θέµατος ψήφισαν δεκατρείς δηµοτικοί σύµβουλοι.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος είπε τα εξής:
η

«Την 12 ∆εκεµβρίου 2016, διεξήχθη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζήτηση για τα ∆ηµοτικά Ιχθυοτροφεία. Με την
κατά πλειοψηφία 485/2016 απόφασή του, αποφάσισε:
A. Τη µετατροπή της Λιµνοθάλασσας Παλιό σε Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο. Έτσι επιχειρείται η πολλαπλή
και παράλληλα ήπια αξιοποίηση του ∆ηµοτικού Ιχθυοτροφείου που περιλαµβάνει:
• την αξιοποίησή του για αλιευτικούς παραγωγικούς σκοπούς, µε παραδοσιακή υποδοµή και µέσα
(ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, ιχθυοφραγµοί, κλπ)
• τη σύνδεση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας της περιοχής, σε σχέση µε το Ιχθυοτροφείο
• τη λειτουργία του χώρου, ως υποδοχέα περιβαλλοντικής αγωγής και πληροφόρησης και ως υποδοµή
ελεγχόµενης οικοτουριστικής αναψυχής
• την ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων φυσικού εργαστηρίου και εφαρµοσµένης
βιολογίας, χώρου επίδειξης καινοτοµιών Ανανεώσεων Πηγών Ενέργειας και αειφορικής διαχείρισης
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και χώρου άσκησης πρακτικής φοιτητών, σε συνεργασία µε
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικούς φορείς
B. Την διερεύνηση της δυνατότητας σύµπραξης του ∆ήµου, µε φορείς ή ιδιώτες, για την αξιοποίηση της
λιµνοθάλασσας Αβλέµονα, σε εύλογο χρονικό διάστηµα µερικών µηνών. Την εκτίµηση των αποτελεσµάτων των
επαφών µε την συµµετοχή διαπαραταξιακής επιτροπής και την επαναφορά του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, το θέµα θα επανέλθει για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Το διάστηµα που ακολούθησε και σε εφαρµογή της παραπάνω απόφασης ο ∆ήµος αναζήτησε την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από ιδιωτικούς φορείς, αλλά και µεµονωµένους ιδιώτες, ώστε να υλοποιήσει τυχόν επενδυτικά σχέδια
και παράλληλα διερεύνησε τις δυνατότητες που η νοµοθεσία παρέχει. Αφενός η αναζήτηση "συνεργάτη" δεν
τελεσφόρησε και αφετέρου το νοµοθετικό πλαίσιο δυστυχώς δεν µας επιτρέπει την από κοινού - µε ιδιωτικούς φορείς
κλπ - εκµετάλλευση.
Η λ/θ Αυλαίµονας βρίσκεται στα βόρεια της νήσου και στα ανατολικά της διώρυγας, εκτίνεται νότια νοτιοανατολικά από τη µεριά της Αιτωλοακαρνανίας και καταλαµβάνει έκταση 5000 - 7000 στρ. και είναι ιδιοκτησία
των ∆ήµων Λευκάδας και Μεγανησίου. Σε κάθε παλίρροια το νερό της θάλασσας εισχωρεί µέσα στη λ/θ κυρίως από
το βόρειο περίφραγµα και κυλά µε κατεύθυνση Β → Ν, για να εκβάλλει στο νότιο περίφραγµα. Ακολουθεί τη διαδροµή
της παλιάς διώρυγας που αντιστοιχεί στη βαθειά ζώνη (1,5 m).Το υδροδυναµικό σύστηµα της λ/θ εξαρτάται αφ' ενός
από τα δύο περάσµατα (Βορράς - Νότος), εξοπλισµένα µε περιφράγµατα και αφ' ετέρου από το πορώδες του
συστήµατος ή από τη διάβρωση των προσχώσεων κατά µήκος της διώρυγας.
Όσον αφορά το βάθος της αποτελείται από δύο ζώνες.
• την βαθειά ζώνη των 1,5 m κατά µήκος του αναχώµατος, στη θέση του παλιού διαύλου και
• την ζώνη που δέχεται τα φερτά της λεκάνης απορροής µε µέσο βάθος 0,30 m, στον κύριο και ανατολικό χώρο της
λ/θ
Η βαθειά ζώνη αναζωογονείται από τα θαλάσσια νερά ενώ η άλλη ζώνη δηµιουργείται από την ολίσθηση ρευστών
στρωµάτων από την επίδραση των γλυκών νερών της πλάγιας λεκάνης. Το σύστηµα αυτό (η άλλη ζώνη της λ/θ) είναι
ένα µέρος εξαιρετικό και τροφοδοτεί το βαθύ µέρος µε οργανικό υλικό. Η λ/θ επικοινωνεί µε το δίαυλο µε ένα στόµιο
στο Β τµήµα, µε τρία στόµια πάνω στο κεντρικό ανάχωµα και τέλος επικοινωνεί µε τον κόλπο του ∆ρεπάνου και την
ανοιχτή θάλασσα, µε ένα στόµιο πλάτους 6 µ. στο νοτιότερο άκρο της.
Στη λ/θ δεν έχουν κατασκευαστεί οι απαραίτητες τεχνικές υποδοµές και εγκαταστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι
ότι συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα πεπαλαιωµένου τύπου φραγµοί και παγίδες από πλαστικό
πλέγµα και ότι ούτε εργασίες εκσυγχρονισµού, όπως πχ περιοδικές εκβαθύνσεις των διαύλων επικοινωνίας δεν
γίνονται. Η έλλειψη έργων υποδοµής οφείλονται κυρίως στην ανυπαρξία προγραµµατισµού και γιατί απαιτούν
ειδικούς χειρισµούς (µελέτη, εκτίµηση επιπτώσεων και προληπτική προσέγγιση για να µη δηµιουργηθούν
προβλήµατα).Η λ/θ του Αυλαίµονα διαθέτει τις ακόλουθες δοµές υποστήριξης:
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• Ένα οικίσκο διαµονής προσωπικού εµβαδού περίπου 32,5 m στο Ν άκρο της. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίσµα
στηριζόµενο σε ξύλινους πασσάλους, µέσα στο ∆ίαυλο της Λευκάδας. Το παραδοσιακό αυτό κτίσµα εξυπηρετεί
την καθηµερινή αλιευτική διαδικασία της διπλανής ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης (διαλογή αλιευµάτων,
αποθήκευση αλιευτικών εργαλείων), ενώ µπορεί να καλύψει ανάγκες διηµέρευσης και διανυκτέρευσης
προσωπικού. Στον οικίσκο αυτό συµπεριλαµβάνεται µικρό υπόστεγο στην Ανατολική του όψη. Από την πλευρά
αυτή, µέσω µιας µεγάλης σε µήκος αποβάθρας συνδέεται µε την Ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση.
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Η καθυστέρηση εισαγωγής στο ∆.Σ. του θέµατος, οφείλεται στο γεγονός της αναµονής απόφασης για τη ζεύξη
και τη µορφή που αυτή θα πάρει και η οποία δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί. Θέση µας είναι πως τα ιχθυοτροφεία δεν
µπορεί και δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται µόνο ως ακίνητη περιουσία µε σκοπό την είσπραξη χρηµάτων, αλλά ως
εκµεταλλεύσεις κοινού αλιευτικού πόρου, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται ως προς τη βιωσιµότητά τους, τη
βελτιστοποίηση της αλιευτικής διαχείρισης µε σκοπό την αειφορία των αλιευτικών πόρων, την αξιοποίηση
επενδυτικών προγραµµάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε πως η µη
λειτουργία της ιχθυοτροφικής εκµετάλλευσης δεν απειλεί µόνο την οικονοµική της βιωσιµότητα, αλλά και ολόκληρο το
οικοσύστηµα της λιµνοθάλασσας.
∆εν µπορούµε λοιπόν να καθυστερούµε άλλο στη λήψη απόφασης δεδοµένου ότι το Ιχθυοτροφείο καταστρέφεται.
Κατόπιν των παραπάνω:
ΕΙΣΗΓΟ Υ Μ ΑΙ
1. Τη µίσθωση του Ιχθυοτροφείου Αυλαίµονας µε σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση, για χρονική διάρκεια πέντε (5)
ετών. Η µίσθωση µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον ο µισθωτής έχει εντάξει το µισθίο σε
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
2. Προϋποθέσεις και όρους θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας λαµβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του Π.∆. 270/ΦΕΚ 77-Α/30.03.1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, τις διαδικασίες και των όρων
δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν, ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.∆. 420/ΦΕΚ 27Α/31.01.1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
3. Συγκρότηση επταµελούς (7) Επιτροπής Ελέγχου του µισθωµένου Ιχθυοτροφείου. Η Επιτροπή θα συγκροτείται από
τέσσερεις (4) Αιρετούς εκπροσώπους, µε τους αναπληρωτές τους και τρείς (3) Υπηρεσιακούς Παράγοντες, µε τους
αναπληρωτές τους, των αρµόδιων Υπηρεσιών του ∆ήµου (Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης,
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών). Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της
εφαρµογής και τήρησης των όρων µίσθωσης, η πορεία της εκµετάλλευσης του Ιχθυοτροφείου και η σύνταξη ετήσιας
έκθεσης κατά τα προβλεπόµενα στο Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α΄156/2017) «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν εννέα (9) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Καρφάκη Μαριάννα, Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Γληγόρης Κων/νος και Καββαδάς
Θωµάς.
Λευκό ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος, Κούρτης Φίλιππος και Βλάχος Ευστάθιος
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1. Τη µίσθωση του Ιχθυοτροφείου Αυλαίµονας µε σκοπό την αλιευτική εκµετάλλευση, για χρονική διάρκεια πέντε (5)
ετών. Η µίσθωση µπορεί να έχει διάρκεια µέχρι δέκα (10) έτη, εφόσον ο µισθωτής έχει εντάξει το µισθίο σε
συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα.
2. Προϋποθέσεις και όρους θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας λαµβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις του Π.∆. 270/ΦΕΚ 77-Α/30.03.1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, τις διαδικασίες και των όρων
δηµοπρασιών δι΄ εκποίησιν, ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.∆. 420/ΦΕΚ 27Α/31.01.1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Η συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου του µισθωµένου ιχθυοτροφείου θα γίνει µετά την εκµίσθωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 436/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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