ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 186
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Μαϊου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 8584/8-5-2017 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. Βλάχος Κων/νος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Κατηφόρης Χρήστος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5. Τριλίβας Χρήστος
5. Κούρτης Φίλιππος
6. Σέρβος Κων/νος
6. Κατωπόδη Ευανθία
7. Σκληρός Παναγιώτης
7. Πολίτης Σπυρίδων
8. Κοντοµίχης Ευάγγελος
8. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
9. Σκληρός Φίλιππος
9. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. Γαζής Πάνος
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Φίλιππας Γεώργιος
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12. Θερµός Ευάγγελος
12.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
13. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
Το 14ο θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15. και συζητήθηκε µετά τα θέµατα Ε.Η.∆. ως 1ο θέµα
16. Καρφάκη Μαριάννα
16. της Η.∆.
17. Γρηγόρη Ασπασία
17.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος απουσίαζε κατά την
18. Βικέντιος Νικόλαος
18. ψηφοφορία το 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επέστρεψε
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19. πριν την έναρξη της Η.∆.
20.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
20. Αραβανής Βασίλειος
21. Ζουριδάκης Ευτύχιος
21. συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆. (συζητήθηκε
22. Καββαδάς Θωµάς
22. 1ο) και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 1ου
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23. θέµατος της Η.∆.
24. Γληγόρης Κων/νος
24.
Οι ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος και Αραβανής
25.
25. Βασίλειος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
26.
26. 3ου θέµατος της Η.∆.
27.
27.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
28.
28. συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την
30.
30. συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆.
31.
31.
Οι ∆.Σ. Γαζής Πάνος και Φρεµεντίτης
32.
32. Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
33.
33. του 6ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 13/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της ΠΙΝ ΙΟΝ 44 «∆ράσεις προστασίας,
διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστηµάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» για την ανάπτυξη
και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:

«Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ 2014-2020 µε την πρόσκληση µε κωδικό ΙΟΝ44 και Α/Α ΟΠΣ: 1973, καλεί τους φορείς να
υποβάλλουν πρόταση για την χρηµατοδότηση πράξης που αφορά «∆ράσεις 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:
α) ∆ιάνοιξη διαύλου
Η λιµνοθάλασσα του Παλαιού συνδεόταν µε το Ιόνιο, µε την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας στο µέτωπο
των αµµοθηνών. Κάποιοι από τους διαύλους επικοινωνίας καλύφθηκαν από την κατασκευή του
περιφερειακού δρόµου. Κάποιοι διατηρήθηκαν µέσω τσιµεντένιων σωληνώσεων, οι οποίοι όµως στη
συνέχεια προσχώθηκαν ολοκληρωτικά κάτω από τη δράση φυσικών διεργασιών. Σκοπός της παρούσας
παρέµβασης είναι η αποκατάσταση των απαραίτητων υπαρχόντων τσιµεντένιων σωληνώσεων
επικοινωνίας καθώς και η κατασκευή ειδικών απολήξεων στην ένωση αυτών µε το ιόνιο έτσι ώστε να
αποφευχθεί η εκ νέου πρόσχωση αυτών.
β) Εµβάθυνση 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.
Επίσηςη εµβάθυνση 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).
γ) 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
συλληπτικότητάτους.
δ) Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης (λυόµενο)
Η οικοτουριστική ανάπτυξη της Λευκάδαςπροϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου χώρου
πληροφόρησης - προβολής των µοναδικών στοιχείων του υγροβιότοπου της Λευκάδας. Σκοπόςτης
παρούσαςµελέτης 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.
ε) 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
αδειοδότησηοποιωνδήποτε κατασκευών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αποφυγή χρήσης
σκυροδέµατος και η υλοποίηση της κατασκευής µε ξύλινο φέροντα οργανισµού που θα εναρµονίζεται
πλήρως µε το φυσικά περιβάλλον.
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στ) 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. Οεναλλακτικόςαυτός 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 ∆ήµος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηµατοδότηση ώστε να υλοποιήσει τις παραπάνω
δράσεις εισηγούµαστε:
1. Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης της πράξης µε τίτλο:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 600.000,00 € στην πρόσκληση µε κωδικό ΙΟΝ44 και
Α/Α ΟΠΣ: 1973.
Την αποδοχή των όρων πρόσκλησης µε κωδικό ΙΟΝ44 και Α/Α ΟΠΣ: 1973 και τίτλο «∆ράσεις
προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστηµάτων και περιοχών φυσικού
κάλλους» της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υποβολή της πρότασης:
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ
ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 600.000 €»
Ο εισηγητής, διορθώνει στην εισήγηση τη λέξη εµβάθυνση µε τη σωστή λέξη εκβάθυνση.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους αποφασίζει:
1.Εγκρίνει την υποβολή πρότασης της πράξης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
προϋπολογισµού 600.000,00 € στην πρόσκληση µε κωδικό ΙΟΝ44 και Α/Α ΟΠΣ: 1973.
2.Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης µε κωδικό ΙΟΝ44 και Α/Α ΟΠΣ: 1973 και τίτλο «∆ράσεις
προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστηµάτων και περιοχών φυσικού
κάλλους» της ΕΥ∆ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
3.Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
υποβολή της πρότασης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 600.000 €
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 186/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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