ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόσπασµα από το πρακτικό 2 της επαναληπτικής 1ης συνεδρίασης της
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2018
Θέµα: «Γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης σχετικά µε τη
σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2019 του ∆ήµου
Λευκάδας »
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ∆ιοικητηρίου σήµερα στις 18 του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00 µ.µ. ήλθε σε επαναληπτική
τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, (η συνεδρίαση της προηγούµενης
ηµέρας δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας των µελών), ύστερα από την
αριθµ.20169/08.10.18 πρόσκληση του προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό στα µέλη της σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι τέσσερα
(24) µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκος Νικητάκης- Πρόεδρος
2. Σωτήρης Σκιαδαρέσης εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Λευκάδας
3. Ελένη Ροντογιάννη εκπρόσωπος του Επαγγελµατικού & Εµπορικού Συλλόγου Ελλοµένου
4. Αικατερίνη Μεσσήνη εκπρόσωπος του Μουσικοφιλολογικού Οµίλου Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ
1937»
5. Πρόδροµος Μάλφας εκπρόσωπος της Ένωσης Πολυτέκνων Λευκάδας-Βόνιτσας
6. Θεοφύλακτος Κατωπόδης εκπρόσωπος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Λευκάδας
7. Μαυροκέφαλος Ιωάννης εκπρόσωπος του Μουσικοχορευτικού Οµίλου «ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 1964»
8. Ροντογιάννης Β. Ιωάννης εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Τσουκαλάδων µε
αναπληρωτή του τον κ. Ροντογιάννη Ι. Βασίλη
9. Κουµουνδούρος Πέτρος εκπρόσωπος της Φιλαρµονικής Εταιρίας Λευκάδος
10. Χαλικιάς Χρήστος εκπρόσωπος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας
11. Αντώνιος ∆ουβίτσας εκπρόσωπός του Εµπορικού Σύλλογος Λευκάδας
12. Τυρολόγος Αλέξανδρος
13. Λώλης Χρήστος
14. Κάτσενου Θεοδώρα
15. Καλός Χαράλαµπος
16. Ειρήνη Βονιτσάνου

Απόντες
1. Αικατερίνη Χαλκιοπούλου εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µε
αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο Κοψιδά.
2. Κων/νος Γράψας εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Λευκάδας ΣΑΛ µε
αναπληρωτή τον κ. ∆ηµήτριο Μπέσιο.
3. ∆ελλαπόρτα Κων/να εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νυδριού & Περιχώρων
«Αλέξανδρος»
4. Βασίλειος Κούρτης εκπρόσωπος της Φιλαρµονικής Ένωσης «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
5. Στέφανος Μανωλίτσης εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελµατιών Νικιάνας µε
αναπληρωτή τον κ. Ευλάµπιο Κολυβά
6. Μανωλίτσης Σπυρίδωνας εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας « ΟΙ
ΣΚΑΡΟΙ» µε αναπληρώτριά του την κα Κονδυλάτου Νικολέτα
7. Κων/νος Λάζαρης του Σπύρου εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σφακιωτών «
ΦΩΤΕΙΝΟΣ» µε αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Σκιαδαρέση του Ζώη
8. Καββαδά Αικατερίνη, µε αναπληρωτή της τον κ. Αργυρό Ιωάννη.
9. Ερµιόνη Γρηγόρη εκπρόσωπος του Οµίλου Λαϊκών Χορών Λευκάδας «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ο οποίος ενώπιον των
παρευρισκοµένων µελών είπε ότι αρχίζει η συνεδρίαση µιας και υπάρχει απαρτία των µελών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής έκανε µια συνοπτική αναφορά στην σύνταξη του
προσχεδίου του προϋπολογισµού του έτους 2019 και ζήτησε από τα παρευρισκόµενα µέλη
να καταθέσουν τις προτάσεις τους, βάση της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο η υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Λευκάδας κα. Γαζή Ιωάννα, ενηµέρωσε τα µέλη της επιτροπής σχετικά µε την σύνταξη του
προσχεδίου του προϋπολογισµού του έτους 2019 δέχθηκε ερωτήσεις περί αυτού και έδωσε
διευκρινήσεις.
Στην συνέχεια πήραν το λόγο τα µέλη της επιτροπής και και διατύπωσαν της προτάσεις
τους, ως εξής:
Σκιαδαρέσης Σωτήριος: Το 15%-τουλάχιστον- των εσόδων από τα ενοίκια της ΜΑΡΙΝΑΣ
και των ξαπλώστρων-οµπρελών και τα έσοδα γενικά που προέρχονται από την τουριστική
εκµετάλλευση, να διατεθούν για την προβολή του τουρισµού.
Καλός Χαράλαµπος: Έπρεπε η σύγκλιση της επιτροπής διαβούλευσης να γίνεται πιο συχνά
και κρίνει θετική την σηµερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν ζήτησε οι παρακάτω µελέτες να προστεθούν στον προϋπολογισµό του έτους 2019:
α. Εκπόνηση µελέτης αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών και οδικού χάρτη για την
ανάπτυξη έξυπνων εφαρµογών (smart cities), στο ∆ήµο Λευκάδας,
β. Εκπόνηση µελέτης για δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας διαχείρισης αιτηµάτων, για
άµεση επικοινωνία µε τους πολίτες του ∆ήµου Λευκάδας,
γ. Εκπόνηση µελέτης για εγκατάσταση και λειτουργία αυτοµατοποιηµένου συστήµατος
κοινόχρηστων ποδηλάτων στα πλαίσια της βιώσιµης κινητικότητας,
δ. Εκπόνηση µελέτης για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής διαδικασίας του φυσικού
ιχθυοτροφείου «ΑΥΛΑΙΜΩΝ».
∆ουβίτσας Αντώνιος: Να προβλεφθούν στον προϋπολογισµό, περισσότερα κονδύλια για
την όσο γίνεται µεγαλύτερη προβολή του τουρισµού.
Ροντογιάννη Ελένη: Να προβλεφθούν πιστώσεις στον προϋπολογισµό έτους 2019 για την
υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου, την ανακύκλωση και κατασκευή παιδικών χαρών και
πάρκινγκ.

Κάτσενου Θεοδώρα: Χρηµατοδότηση για κατασκευή χώρων για πάρκινγκ και πρόβλεψη
για δηµιουργία Τουριστικής Αστυνοµίας.
Επίσης θα πρέπει οι καταστάσεις οφειλετών (από κλήσεις της Αστυνοµίας) να αποστέλλονται
µηνιαίως και όχι µε καθυστέρηση 3 και 4 µηνών όπως συµβαίνει τώρα, µε αποτέλεσµα την
µη έγκαιρη είσπραξή τους.
Χαλικιάς Χρήστος: Να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2019 µεγαλύτερη
χρηµατοδότηση για τα έξοδα της αποψίλωσης των κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου.
Τυρολόγος Αλέξανδρος:
Η κατάσταση της καθηµερινότητας και της ποιότητας ζωής του δηµότη σε επίπεδο
καθηµερινής διαβίωσης είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Συνεχώς υποβαθµίζεται και υπάρχει
χαρακτηριστική απουσία έργων και παρεµβάσεων στον τοµέα αυτό.
Γενικότερα σε ότι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόµια, οδοί , πλατείες, παιδικές
χαρές, κατασκευές διαχείρισης όµβριων υδάτων, αποστραγγιστικά και αντιπληµµυρικά
υπάρχει εµφανής υστέρηση.
Χαρακτηριστικό το ότι ακόµα στην περίπτωση του Ιστορικού Κέντρου (παλιά πόλη) δεν έχει
εκπονηθεί ειδική µελέτη όπως είχε προαναγγελθεί.
Χαρακτηριστική είναι στην ίδια περιοχή και η κατάσταση µε τη διαχείριση των
απορριµµάτων µε την τραγική εικόνα να του κεντρικού πεζόδροµου µε τις σακούλες
απορριµµάτων δίπλα από τα καλαθάκια αλλά και στα "στενά". Η περίπτωση της αποκοµιδής
σε συγκεκριµένες περιοχές κρίσιµες µε ιδιαίτερο τουριστικό φόρτο πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε πρόσθετες και διαφορετικές λύσεις και παρεµβάσεις από την
υπάρχουσα συνθήκη.
Υπάρχει ανάγκη για αύξηση εσόδων. Λύσεις όπως αντίτιµο στα πάρκινγκ και παρκόµετρα σε
συγκεκριµένες θέσεις µπορούν να αποφέρουν έσοδα στο ∆ήµο. Υπάρχει ανάγκη για
εξορθολογισµό του συστήµατος των δηµοτικών τελών. ∆ε µπορεί ένα µικρό κατάστηµα πχ
καφέ - µπαρ να πληρώνει πολύ λιγότερα τέλη από µια εποχιακή κατοικία λόγω µειωµένων
τετραγωνικών. Υπάρχει ανάγκη για λεπτοµερή αποτύπωση κοινόχρηστων χώρων και η µε
πρόστιµο αντιµετώπιση των παραβάσεων και καταπατήσεων.
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο παρουσιάζει θετικό ταµειακό πρόσηµο και µε αρκετά έσοδα.
Παρ' όλα αυτά δεν αποδίδει τέλη καθαριότητας στο ∆ήµο Λευκάδας ο οποίος αναλαµβάνει
την καθαριότητα των χερσαίων ζωνών λιµένων που διαχειρίζονται από το ∆.Λ.Τ.
Ο ∆ήµος θα πρέπει να επιδιώξει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας µέσω σχηµάτων
σύµπραξης και συνέργειας µε τον ιδιωτικό τοµέα. Σε µοντέλα όπως το επιτυχηµένο της
Μαρίνας ή αυτό που προωθείται µε το τουριστικό περίπτερο. Έτσι µπορούν να αντληθούν
σηµαντικά έσοδα για το ∆ήµο προς ανταποδοτικά οφέλη για τους δηµότες. Το µοντέλο
επίσης στο Πόρτο Κατσίκι µε συγκεκριµένους οριοθετηµένους και χωροθετηµένους χώρους
και χρήσεις (πάρκινγκ - καντίνες - οµπρελοξαπλώστρες κλπ) µε αυστηρή βέβαια εφαρµογή
των όρων και αφού προσυµφωνηθούν και προεπιλεγούν οι παραλίες στις οποίες θα
εφαρµοστεί αυτό το µοντέλο διαχείρισης.

Τέλος εξοικονόµηση στους ίδιους πόρους οφείλει να επιδιωχθεί µε τον περιορισµό των
υπέρµετρων σε αριθµό κατατµήσεων των έργων και προµηθειών και των επίσης
υπεράριθµων απευθείας αναθέσεων έργων και προµηθειών.
Σηµαντική είναι και η ανάγκη για τη σύνταξη ορθών µελετών µε µέριµνα οικονοµικότητας
και λειτουργικότητας και µε ορθότερους προϋπολογισµούς.
.
Μεσσήνη Ακατερίνη: Να εκµεταλλευτεί οικονοµικά ο ∆ήµος τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης
καθώς και το Φεστιβάλ Φολκλόρ.
Να πληρώνουν αντίτιµο τα τροχόσπιτα που σταθµεύουν σε κοινόχρηστους χώρους και να
ελεγχθεί η νοµιµότητα των «ΚΑΪΤ ΣΕΡΦ» και του «ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ» στις παραλίες του νησιού.
Θεοφύλακτος Κατωπόδης: Έσοδα από την πάταξη της παραβατικότητας µε επιβολή
προστίµων.
Να γίνει πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.
Έσοδα από τις παραλίες, τα πάρκινγκ µε ταυτόχρονη κάλυψη από την πλευρά του ∆ήµου,
για στελέχωση αυτών µε προσωπικό και να υποστηρίξει την καθαριότητα τους.
Κατασκευή στάθµευσης ΚΑΜΠΕΡ-ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ.
Μάλφας Πρόδροµος: Ο ∆ήµος έχει έλλειψη οχηµάτων, να γίνει αγορά από τον Ο∆∆Υ.
Εισπράξεις από τα βυτιοφόρα του ∆ήµου.
Οριζόντια µείωση 50% στα ∆ηµοτικά Τέλη για τους πολύτεκνους και αν δεν είναι εφικτό
αυτό, να γίνει αύξηση του ανώτατου ορίου του οικογενειακού εισοδήµατος, που είναι τώρα
στα 8.500 ευρώ.
Βονιτσάνου Ειρήνη: Να πραγµατοποιείται πιο συχνά η συνεδρίαση της επιτροπής.
Έσοδα από ανακυκλώσιµα είδη, από τον τουρισµό, προσπάθεια επιµήκυνσης της
τουριστικής περιόδου και κατασκευή παιδικών χαρών.
Πρόβλεψη να κατασκευαστούν ράµπες για ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους.
Μαυροκέφαλος Ιωάννης: 1. Λόγω της συχνής πρόκλησης σεισµών στο νησί µας αλλά και
των πρόσφατων πυρκαγιών που έπληξαν το ιστορικό κέντρο της Λευκάδας και την χώρα
µας µε καταστροφικές συνέπειες θα έπρεπε να δηµιουργηθεί σχέδιο αντιµετώπισης τέτοιων
καταστροφών σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σχεδίου εκκένωσης
των οικισµών του νησιού σε περίπτωση που αυτό απαιτείται , µε συγκεκριµένες ενέργειες ,
πάντα σε συνεργασία µε την Αστυνοµία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης θα πρέπει
να υπάρχει και πρόγραµµα συντήρησης των µέσων πυροπροστασίας (κρουνοί , αντλητικά
συγκροτήµατα κλπ.) του ∆ήµου.
Εφόσον δεν υπάρχει σχεδιασµός θα πρέπει να εκπονηθεί από τις υπηρεσίες του ∆ήµου και
εάν αυτό δεν είναι εφικτό να ανατεθεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες σε ιδιωτική
εταιρεία κατάλληλη για την εκπόνηση τέτοιων σχεδίων µε την αντίστοιχη επιβάρυνση του
προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων σχεδίων θα πρέπει να γίνουν ασκήσεις είτε µε τη συµµετοχή
µόνο των υπηρεσιών είτε και µε τη συµµετοχή πολιτών ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν
σε πραγµατικές συνθήκες.
Τέλος ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εκπόνηση µελετών πυροπροστασίας για
τα δηµοτικά κτίρια , και ιδιαίτερα για τα σχολικά , καθώς και στην συντήρηση των µέσων

πυροπροστασίας των κτιρίων αυτών αλλά και στην εκπαίδευση των πολιτών στις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση σεισµού ή πυρκαγιάς.
2. Οι λαµπτήρες που χρησιµοποιούνται στο δηµοτικό φωτισµό αλλά και στο φωτισµό των
δηµοτικών κτιρίων µπορούν να αλλαχθούν σε λαµπτήρες τεχνολογίας LED ώστε να
επιτευχθεί µείωση των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος, άρα και των δαπανών , καθώς
και µικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Στην χώρα µας δραστηριοποιούνται εταιρείες
οι οποίες αναλαµβάνουν την προµήθεια των λαµπτήρων αυτών και εξοφλούνται σύµφωνα
µε την εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει. ∆ηλαδή εκπονείται µελέτη η οποία
υπολογίζει τη µείωση των δαπανών και η αποπληρωµή του κόστους αγοράς των λαµπτήρων
γίνεται µηνιαία µε ποσό δόσης ίσο µε ποσοστό της µείωσης των δαπανών. Έτσι χωρίς να
επιβαρυνθεί ο προϋπολογισµός , παρά µόνο στο κόστος εργασίας αλλαγής των λαµπτήρων ,
σε διάστηµα ελάχιστων ετών επιτυγχάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα (µείωση δαπανών ,
µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα).
Ροντογιάννης Ιωάννης: Να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2019 η προώθηση
του Αγροτουρισµού και των τοπικών προϊόντων καθώς και η χρηµατοδότηση και η
κατασκευή του κινηµατογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ».
Κατασκευή αγροτικού µουσείου στο χώρο του παλαιού ελαιουργείου Τσουκαλάδων.
Λώλης Χρήστος: Να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2019 η κατασκευή τριών (03)
µπαστουνιών-προβλήτες στο λιµάνι της πόλης της Λευκάδας καθώς και η κατασκευή
παιδικών χαρών.
Να λειτουργούν τουλάχιστον για τρεις (03) µήνες τα πάρκινγκ του ∆ήµου.
Να γίνεται η πληρωµή της αποκοµιδής απορριµµάτων κατά το βάρος-όγκο αυτών.
Να εφαρµοστεί η τηλεµετρία στην ύδρευση. (ηλεκτρονικά υδρόµετρα)
Κουµουνδούρος Πέτρος: Να προβλεφθεί στον προϋπολογισµό έτους 2019 η αύξηση των
κονδυλιών για τον τουρισµό, τον πολιτισµό και των επιχορηγήσεων των Σωµατείων.
Έγινε η καταγραφή των προτάσεων, υπογράφθηκαν τα χειρόγραφα πρακτικά και ο
πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μάλφα Γεράσιµο, υπάλληλο του ∆ήµου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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