ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30 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. 1588/28-1-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 2ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014 - 2019
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος, κ. Κων/νος ∆ρακτονταειδής, εισηγούµενος το θέµα, κατέθεσε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο, την αρ. 1/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε θέµα:
«Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Λευκάδας 2014 – 2019», η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα παρακάτω :
1)Τις δ/ξεις των άρθρων 62 ,63,76,86,266,267 του Ν.3852/2010
2)Τις δ/ξεις του Π.∆.185/07 ΦΕΚ 221/Α όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆ 89/2011
ΦΕΚ 213/2011
3)Την απόφαση 18183/02-04-2007 ΦΕΚ 534/13-04-2007 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. “Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθµού” όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ΄αριθµ.5694/03-02-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
4)Την αριθµ.41179/04-11-2014 απόφαση “ περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής
Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδ/σης
ΟΤΑ α΄βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019.
∆ηµόσιος διάλογος
για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014 – 2019
του ∆ήµου Λευκάδας
Ο σωστός σχεδιασµός και προγραµµατισµός είναι από τα βασικά «εργαλεία» της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στην κεντρική αποστολή της να εκφράσει τις συλλογικές ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας, ειδικότερα µέσα στις σηµερινές κρίσιµες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, στο πλαίσιο των θεσµικών του υποχρεώσεων, εκπονεί το νέο 5ετές
Πρόγραµµα 2014 – 2019, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε τα άρθρα 203 -207 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) και
την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό: 41179/23-10-2014.
Με στόχο την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες,
τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής µας κοινωνίας, ο ∆ήµος Λευκάδας καλεί τους
δηµότες και τους φορείς του τόπου να συµβάλουν, προτείνοντας έργα / δράσεις που να εµπίπτουν
στα γεωγραφικά όρια και τις αρµοδιότητες του ∆ήµου µας.
Υλοποιώντας την κορυφαία προεκλογική µας δέσµευση για δηµοκρατική συµµετοχή, θεσµικό
διάλογο, συνεννόηση και συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων Φορέων, η δηµοτική αρχή
καταθέτει κείµενο µε τη Στρατηγική και τις αναπτυξιακές της κατευθύνσεις, προωθώντας την
πραγµατοποίηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση συγκεκριµένων αξόνων.
Παρακαλούµε, όπως καταθέσετε εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις σας στο αρµόδιο
τµήµα για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019, Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής, µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας καταρτίζεται σε µια ιδιαίτερα έντονη και
δύσκολη στιγµή ( πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά.) Οι επιπτώσεις της κρίσης και της εφαρµογής των
περιοριστικών µνηµονιακών πολιτικών, αφήνουν όλο και πιο έντονα το αποτύπωµά τους τόσο στις
τοπικές κοινωνίες, όσο και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν
υποστεί δραστική µείωση της τάξης του 60%, οι ∆ήµοι έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό, είτε
λόγω της διαθεσιµότητας, είτε λόγω της κινητικότητας, είτε των συνταξιοδοτήσεων που, παράλληλα
µε την απαγόρευση των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, έχουν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία
υποστήριξης σχεδιασµών αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Παρόλα αυτά ο ∆ήµος µας είναι αποφασισµένος, µε κάθε µέσο, να αναπτύξει τις δράσεις του, να
κάνει πράξη το όραµα του, να αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να είναι η «πρώτη
γραµµή άµυνας» της κοινωνίας, για την άσκηση πολιτικών προστασίας, αντιµετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης και αναζωογόνησης της τοπικής οικονοµίας.
Με την έννοια αυτή αναδιατάσσουµε τους πόρους του ∆ήµου µας, αναβαθµίζουµε τις δοµές του,
στηριζόµαστε στο ανθρώπινο δυναµικό του και σχεδιάζουµε το παρόν και το µέλλον του νησιού µας
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µε ένα συνεκτικό εργαλείο τοπικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού: Το Νέο Επιχειρησιακό µας
Σχέδιο.

Α. Το όραµα και οι αρχές του ∆ήµου Λευκάδας
Η ∆ηµοτική Αρχή της Λευκάδας αντιλαµβάνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) ως το βασικό
εργαλείο του ∆ήµου για την αποτελεσµατική άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου. Εξάλλου, η
διοίκηση ενός ∆ήµου, στην ουσία της, δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή ορισµένων πάγιων
υπηρεσιών, αλλά οφείλει να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία της περιοχής, για το σύνολο των
τοπικών υποθέσεων. Για να το πράξει αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο και ένα πρόγραµµα δράσης, που
θα εµπνέεται από τις υπαρκτές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα στηρίζεται στη βάση
πραγµατικών δεδοµένων, χωρίς αποσπασµατικές συρραφές των µέχρι τώρα ανάλογων
προγραµµάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση του Ε.Π., καθώς όσο πιο πλήρες,
δυναµικό και ρεαλιστικό είναι το Πρόγραµµα που θα εκπονήσουµε, τόσο πιο έτοιµοι θα είµαστε
συνολικά ως ∆ήµος να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες της επόµενης πενταετίας και να προσφέρουµε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες.
Έχουµε υπόψη µας την τελευταία υπουργική απόφαση του Νοεµβρίου για το περιεχόµενο, τη δοµή
και τον τρόπο υποβολής των Ε.Π. της νέας περιόδου, όπως επίσης τον Οδηγό κατάρτισης της
ΕΕΤΑΑ, στον οποίο και παραπέµπει η εν λόγω απόφαση. Ο Οδηγός είναι σηµαντικό εργαλείο για
την καθοδήγηση της δουλειάς µας, εντούτοις δεν σκοπεύουµε να αντιγράψουµε κατά γράµµα κάθε
βήµα, αλλά να τον προσαρµόσουµε στις συγκεκριµένες προτεραιότητες που θέτει ο τόπος, αλλά και
το όραµα της δηµοτικής µας αρχής. Ως προς την τελική µορφή του Ε.Π., είναι επιλογή µας να
αποφύγουµε τη δηµιουργία ενός αχανούς τόµου και να κινηθούµε στην κατάρτιση ενός κατά το
δυνατόν σύντοµου και περιεκτικού σχεδίου µε κωδικοποιηµένη πληροφορία, ώστε να είναι εύχρηστο
και να µπορεί να επικαιροποιηθεί.
Στο παρόν σκιαγραφούµε το όραµα της νέας δηµοτικής αρχής, το οποίο στοχεύουµε να εµπνεύσει
τους πολίτες της Λευκάδας, έχοντας, προφανώς, υπόψη το υφιστάµενο γενικό πλαίσιο στο οποίο
καλείται ο ∆ήµος να λειτουργήσει.

Το όραµα µας:
Η συγκρότηση ενός ∆ήµου αλληλέγγυου και συµµετοχικού, µε διαφανείς
διαδικασίες και αποφασιστικότητα, ικανού να ανταποκριθεί στις οξυµµένες
κοινωνικές ανάγκες. Υπηρετούµε τον στόχο της κοινωνικής και ποιοτικής
παραγωγικής ανασυγκρότησης της Λευκάδας, µε προτεραιότητα την ήπια
αξιοβίωτη ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την πολιτιστική µας παράδοση και στη
βάση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι αξίες, ως εργαλεία υλοποίησης και εφαρµογής του οράµατος, της δηµοτικής αρχής είναι:
Η διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων (φυσικών, ανθρώπινων και οικονοµικών)
Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών σε κάθε βαθµίδα λήψης των αποφάσεων
Η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη σε κάθε έκφανση της δηµοτικής πολιτικής
Η αποφασιστικότητα και διεκδικητικότητα για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων

Ο στρατηγικός χάρτης του ∆ήµου Λευκάδας χαράσσεται µε βάση:
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● Την κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργατικότητα, µε προσήλωση στο δηµόσιο συµφέρον
● Την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των βασικών υποδοµών Λευκάδας, Καλάµου και
Καστού
● Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο την
αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου.
● Την ανάδειξη, προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος
● Τη στήριξη της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού
● Την προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πρωτογενούς τοµέα
● Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δηµότες και την
καθηµερινότητας του πολίτη

αναβάθµιση της

Με άλλα λόγια η σηµερινή δηµοτική αρχή αντιστρέφει δηµιουργικά τους στρεβλούς
σηµερινούς όρους ανάπτυξης και στοχεύει σε ένα δήµο αλληλέγγυο, δηµιουργικό και
συµµετοχικό, ως βασική προϋπόθεση για την ήπια, παραγωγική, τουριστική και πολιτιστική
ανάπτυξη. Θέτει ως κεντρικό της πρόταγµα τη µεταµόρφωση της Λευκάδας σε έναν τόπο
συνάντησης ανθρώπων και πολιτισµών, σε έναν ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.
Αυτός είναι ο πυρήνας του οράµατος, της δηµοτικής αρχής για τη νέα Λευκάδα, τη Λευκάδα
του 2019.
Β. Οι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου
Ειδικότερα, το όραµα του ∆ήµου Λευκάδας αποτυπώνεται στους παρακάτω στρατηγικούς άξονες
πάνω στους οποίους σχεδιάζουµε να οικοδοµήσουµε το νέο αναπτυξιακό, επιχειρησιακό σχεδιασµό
µας. Στους επί µέρους άξονες γίνεται µια πρώτη αποτύπωση ενδεικτικών δράσεων που θα
προωθήσει η νέα δηµοτική αρχή.
1.Τοπική οικονοµική ανάπτυξη µε επίκεντρο τον τουρισµό και µε ενίσχυση της φυσικής,
παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Στοχεύουµε σε µια αξιοβίωτη ανάπτυξη µε κορµό τον ποιοτικό τουρισµό, αλλά και µε στήριξη των
λοιπών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, πρωτίστως του πρωτογενούς τοµέα. Απαιτείται στρατηγικός
επανασχεδιασµός ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει το
νησί µας (φυσικό περιβάλλον, πολιτισµός, τοπικές βιολογικές γαστρονοµικές γεύσεις, υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, παραδοσιακοί οικισµοί κοκ.) Επιλογή µας είναι να προωθήσουµε διάφορες
µορφές θεµατικού τουρισµού δίνοντας έµφαση στον Πολιτισµό, τον οποίο δεν αντιµετωπίζουµε ως
«πολυτέλεια», αλλά ως αναγκαίο συστατικό για την κοινωνική ανασυγκρότηση και την τοπική
ανάπτυξη.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
34. Σχέδιο δράσης για τον τουρισµό
•

Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών

•

Σχέδιο δράσης για τον πρωτογενή τοµέα

•

Σχέδιο δράσης για «Πολιτισµό όλο τον χρόνο»

2.Σύγχρονες υποδοµές για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την οικονοµική
ανάπτυξη
Το όραµά µας για ανασυγκρότηση της Λευκάδας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη δηµιουργία
σύγχρονων υποδοµών, µε την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που θα αναβαθµίσουν την
ποιότητα της ζωής των κατοίκων, ενώ θα αποτελέσουν το εισιτήριο για τη µελλοντική ανάπτυξη.
∆ιαφάνεια, σεβασµός στο περιβάλλον, έργα ουσιαστικά, µελετηµένα και άρτια υλοποιηµένα είναι ο
µόνος τρόπος να πετύχουµε τον κοινό στόχο για ανάδειξη του νησιού µας σε τόπο προορισµού.
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Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
•

Ολοκλήρωση έργων διάθεσης στερεών αποβλήτων – Ελαχιστοποίηση απορριµµάτων Ανακύκλωση

•

Σχέδιο δράσης για την ύδρευση

•

Αποχετεύσεις – Βιολογικοί - ∆ίκτυα

•

Λιµάνια – Αξιοποίηση Λιµενικού Ταµείου

•

Οδοποιία – Μεταφορές - κυκλοφοριακό

3.Πολεοδοµική και χωροταξική ανασυγκρότηση
Χρέος απέναντι στον τόπο µας και στις επόµενες γενιές είναι να σταµατήσουµε επιτέλους το
«έγκληµα» της αλόγιστης και άναρχης δόµησης και, µε σεβασµό στο περιβάλλον και το συλλογικό
συµφέρον, να προχωρήσουµε άµεσα σε πολεοδοµική και χωροταξική ανασυγκρότηση. Η
συνεργασία δηµοτικής αρχής και τοπικής κοινωνίας, η διάθεση όλων των πολιτών να
περιφρουρήσουν το παρόν και, ιδίως, το µέλλον του τόπου µας είναι µονόδροµος για την υλοποίηση
του σχεδιασµού.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
● Καθορισµός χρήσεων γης
●
Χωροταξικός σχεδιασµός µε σεβασµό στο περιβάλλον και στόχο τον περιορισµό της
αλόγιστης ως και άναρχης δόµησης.
● Υλοποίηση – Εφαρµογή σχεδίων πόλης, υπέρ του κοινωνικού συνόλου
● Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης πόλης και οικισµών
4. Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή αναβάθµιση
∆εσπόζουσα θέση στο όραµα της δηµοτικής αρχής δεν θα µπορούσε παρά να έχει η προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, τη σπάνια οµορφιά του οποίου οφείλουµε να αναδείξουµε, µα πάνω απ’
όλα να διατηρήσουµε ανέπαφη ή/και να αποκαταστήσουµε από τις όποιες καταστροφές και
αλλοιώσεις έχει ήδη υποστεί. Στόχος µας να αξιοποιήσουµε κάθε µέσο και τρόπο προστασίας του
περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
●
Ανάδειξη, αξιοποίηση και η προστασία των βιοτόπων του νησιού και ιδιαιτέρως των
ιχθυοτροφείων, περιοχών Νatura, του οροπεδίου της Εγκλουβής, του δάσους των Σκάρων, των
Αλυκών, της λίµνης Μαραντοχωρίου, του Καταρράχτη Νυδρίου, κ.α.
● ∆ιάβρωση ακτών
● ∆ασοπροστασία - Συγκρότηση οµάδων εθελοντών για πρόληψη - πυρόσβεση
● Εναλλακτικές µορφές ενέργειας
1. Κοινωνία αλληλεγγύης, Παιδεία, Υγεία, Αθλητισµός
Σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, καθήκον του ∆ήµου, του πιο άµεσου θεσµού στον πολίτη, είναι
να υψώσει ασπίδα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, δίνοντας πολύτιµες ανάσες στους
πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. Η αλληλεγγύη ως αρχή, αξία και εργαλείο
δράσης, µπορεί και πρέπει να διαπεράσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
● Σχέδιο δράσης για τους άνεργους
● Ανταλλακτικές µορφές οικονοµίας
● ∆ιοργάνωση έρευνας, σε συνεργασία µε ΑΕΙ, για την καταγραφή και αποτύπωση όλων των
προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα που αντιµετωπίζουν οι συνδηµότες µας.
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● Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδοµών παιδείας (βρεφικοί , παιδικοί σταθµοί, σχολεία,
κ.λπ.).
● ΑΜΕΑ
● Παρεµβάσεις για τον αθλητισµό
● Εθελοντισµός
2. ∆ιοικητική αναδιοργάνωση, κοινωνική συµµετοχή και διαφάνεια στη διαχείριση των
οικονοµικών του ∆ήµου
Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, αφετηρία είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και
αποτελεσµατικού ∆ήµου, µε διαφάνεια στη διαχείριση των υποθέσεών του και συµµετοχικές
διαδικασίες.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
●

Απολογισµοί της δράσης της ∆ηµοτικής Αρχής.

● Συµπλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας του ∆ήµου για την διασφάλιση
αντικειµενικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών που συναλλάσσονται µε τον ∆ήµο
● Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου, συµµετοχικότητα στην κατάρτιση
του προϋπολογισµού του ∆ήµου, δίκαιη κατανοµή των αυτοτελών πόρων στις ∆ηµοτικές Ενότητες.
Απόδοση χρηµατικού ποσού απευθείας στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες για αντιµετώπιση των
άµεσων αναγκών τους.
● Ολοκλήρωση καταγραφής της δηµοτικής περιουσίας, κατοχύρωσή της και η διεκδίκηση µε κάθε
µέσον κάθε δηµοτικού ακινήτου που καταπατείται.
● Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήµου - Αλλαγή του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου
● Ενίσχυση της συµµετοχής των Νέων στις δράσεις του ∆ήµου.
● Αξιοποίηση και ανάπτυξη του επιπέδου της ενηµέρωσης του δηµοτικού
ραδιοφωνικού σταθµού «Καρυάς».
Στη συνέχεια το λόγο πήραν τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατέθεσαν τις
απόψεις του, όπως φαίνεται στα κατωτέρω επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα πριν µπω στην ουσία. Θέλω να
ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα σε ότι αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Ζήτηµα πρώτον. Για εµάς
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν είναι µία τυπική διαδικασία που την όρισε το Υπουργείο και που,
εν πάση περιπτώσει µέχρι τώρα και όχι στο ∆ήµο Λευκάδας αλλά σε όλη τη χώρα έτσι γινόταν. Είναι
µία διαδικασία ουσίας και δεν είναι, επαναλαµβάνω, διαδικασία για να βγάλουµε την υποχρέωση.
Άρα το βλέπουµε µε σοβαρό τρόπο. Ζήτηµα πρώτο αυτό.
Ζήτηµα δεύτερο, παρατήρηση νούµερο δύο πριν µπω, επαναλαµβάνω, στην ουσία.
Θεωρούµε ότι είναι εξαιρετικά σηµαντικό µέσα από αυτήν τη διαδικασία συγγραφής του
Προγράµµατος του Επιχειρησιακού να έχουν λόγο η κοινωνία και οι πολίτες, οι φορείς, ευρύτερα η
κοινωνία και φυσικά και ο κάθε πολίτης µόνος του.
Τρίτο στοιχείο. Θέλω να πω ότι είµαστε από τους πρώτους ∆ήµους που ξεκινάµε έγκαιρα τη
διαδικασία, έγκαιρα σε ότι αφορά το χρόνο εννοώ. Και σηµείο τέταρτο –και κατά τη γνώµη µου το
σοβαρότερο- ότι η διαδικασία που επιλέξαµε έχει στόχο το µεγαλύτερο δυνατό διάλογο, τη
µεγαλύτερη δυνατή συµβολή του καθενός και µεµονωµένα και συλλογικοτήτων συνολικά στο να
προσφέρει στη συγγραφή αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Θέλω να πω ότι ήδη έχουµε δώσει σε όλους τους φορείς –και τους αυτοδιοικητικούς και τους
λοιπούς- και φυσικά έχει αναρτηθεί και έχει δοθεί και στα blogs έχει αναρτηθεί το προσχέδιο αυτού
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
Ακολουθήσαµε αυτήν την τακτική µε την εξής έννοια. Το σύνηθες ποιο ήταν µέχρι τώρα στη
συντριπτική πλειοψηφία των ∆ήµων; Ότι συντασσόταν ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και ερχόταν
µετά το Συµβούλιο και κουβέντιαζε επί ενός τόµου. Αυτό ήταν.
Εµείς µε το ζήτηµα του προσχεδίου που βάζουµε και, επαναλαµβάνω, επί της ουσίας και όχι επί
του τύπου, θέλουµε και θέτουµε σε ένα πολύ ολιγοσέλιδο κείµενο, θέτουµε τους άξονες της
στρατηγικής µας και µε βάση αυτό ανοίγουµε την κουβέντα ούτως ώστε µέσα σε ένα εύλογο χρονικό
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διάστηµα, το οποίο δεν µπορούµε να το προσδιορίσουµε ακόµα, θα έρθουµε για να φτιάξουµε αυτό
που λέµε όραµά µας ως ∆ήµος.
Εποµένως όσοι φορείς και πολίτες έχουν στα χέρια τους αυτόν τον µπούσουλα, που είναι ένας
πρώτος µπούσουλας, θεωρούµε και το ζητάµε –και το ζητάµε φυσικά και από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο- να αρχίσουν το αµέσως το επόµενο διάστηµα να καταθέτουν γραπτά τις προτάσεις τους,
ούτως ώστε µέσα από συγκροτηµένες διαδικασίες, που προβλέπονται φυσικά και από το νόµο, αλλά,
επαναλαµβάνω, δεν είναι τυπικό το ζήτηµα, για εµάς είναι ουσιαστικό, να καταλήξουµε στο καλύτερο
δυνατό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τον τόπο µας.
Και η τελευταία παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι δεν θέλουµε να φτιάξουµε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα τόµο, εγκυκλοπαίδεια, που ουδείς τελικά το ανοίγει. Θέλουµε να είναι
µικρότερο και σε όγκο, ούτως ώστε να είναι και περισσότερο αποτελεσµατικό.
Τούτων λοιπόν δοθέντων εµείς περιγράφουµε τους τίτλους –δεν θα διαβάσω φυσικά το κείµενο,
το έχετε όλοι στα χέρια σας. Εµείς περιγράφουµε το όραµά µας, το οποίο περιγράφεται σε πέντε
γραµµές, σε έξι για να κυριολεκτώ και το όραµά µας είναι ότι εµείς θέλουµε ένα ∆ήµο, τη συγκρότηση
δηλαδή ενός ∆ήµου αλληλέγγυου και συµµετοχικού µε διαφανείς διαδικασίες και αποφασιστικότητα,
ικανού να ανταποκριθεί στις οξυµένες κοινωνικές ανάγκες –και είναι πολλές αυτές.
Υπηρετούµε τον στόχο της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Λευκάδας µε
προτεραιότητα την ήπια, αξιοβίωτη ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την πολιτιστική µας παράδοση και
στη βάση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι άξονες αυτού του προγράµµατος και το οράµατός µας είναι οι εξής:
- 1ος Άξονας. Τοπική, οικονοµική ανάπτυξη µε επίκεντρο τον Τουρισµό και µε ενίσχυση της
φυσικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονοµίας.
Αυτός είναι τίτλος. Φυσικά υπάρχουν από κάτω πράγµατα τα οποία µπορούν να βοηθήσουν και
τον «τελευταίο» αν θέλετε συµπολίτη µας να καταλάβει τι εννοούµε.
- 2ος Άξονας. Σύγχρονες υποδοµές για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την οικονοµική
ανάπτυξη.
Και φυσικά σε κάθε κεφάλαιο έχουµε και ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις για να µπαίνει ο
καθένας στο νόηµα.
- 3ος Άξονας. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και όραµα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς πολεοδοµική
και χωροταξική ανασυγκρότηση. Εάν δεν έχεις το σχέδιό σου, πως θέλεις χωροταξικά να
συγκροτήσεις τον τόπο σου, είναι προφανές ότι δεν µπορείς να µιλάς για Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα.
- 4ο Κεφάλαιο είναι η περιβαλλοντική αναδιάρθρωση και ενεργειακή αναβάθµιση και ότι
συµπεριλαµβάνει αυτό το κεφάλαιο.
- 5ο Κεφάλαιο είναι τα ζητήµατα και εξαιρετικά σοβαρά της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της
Παιδείας, της Υγείας και του Αθλητισµού. Και
- 6ος και τελευταίος Άξονας είναι η πολύ µεγάλη ανάγκη της ∆ιοικητικής Αναδιοργάνωσης µε
κοινωνική συµµετοχή και διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου -και φυσικά,
επαναλαµβάνω, τη ∆ιοικητική Αναδιοργάνωση.
Με αυτούς λοιπόν τους έξι (6) άξονες εµείς ξεκινάµε αυτόν το διάλογο µε την κοινωνία και φυσικά
µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λοιπά. Ήδη έχουν αποφασιστεί και οι
πρώτες λαϊκές Συνελεύσεις και Συνεδριάσεις των Τοπικών Συµβουλίων και ζητάµε από όλους τους
πολίτες και τους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Τυπικά –και µε αυτό τελειώνω- θα πρέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα να ψηφιστεί µέχρι τέλος
Φεβρουαρίου, όµως λόγω των γνωστών καθυστερήσεων των εκλογών η ενηµέρωση που έχουµε
από το Υπουργείο είναι ότι θα υπάρξει παράταση.
Εµάς όµως µας ενδιαφέρει, ανεξάρτητα από τα τυπικά ή µη, να συντάξουµε ως ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο να πατά στις ανάγκες και να απαντά στην ουσία
των προβληµάτων που έχει η κοινωνία και φυσικά να ξεδιπλώνει και το σχέδιο µας και ως ∆ηµοτική
Αρχή, αλλά και συνολικότερα ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ως κοινωνία της Λευκάδος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµπλήρωσε.
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα. Για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, που όπως ξέρετε το 5ετές
Πρόγραµµα είναι το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής, το οποίο χωρίζεται αργότερα στα ετήσια
Προγράµµατα και τα ετήσια στα Τεχνικά. Το Τεχνικό Πρόγραµµα είναι ένα Πρόγραµµα που έχεις
λεφτά να το υλοποιήσεις. Το ετήσιο είναι ένα όραµα άσχετο κάθε χρόνο και το 5ετές είναι για την
5ετία.
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Οι οδηγίες που ήρθαν, ήρθαν µε τον Ν. 2970/4-11-2014, µια απόφαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία έχει ένα σχέδιο και ένα µπούσουλα. Προσπαθήσαµε, το είπε και ο ∆ήµαρχος,
να µην τον ακολουθήσουµε ντε και καλά, άλλωστε το λέει και η διαταγή ότι δεν είναι απαραίτητο να
τον ακολουθήσουµε, όµως είναι απαραίτητο στην αρχή τουλάχιστον να έχουµε την υφιστάµενη
κατάσταση. Αυτό µόνο θέλω να σας πω.
Θέλω να σας πω επίσης για το χρονοδιάγραµµα, επειδή είµαι και Πρόεδρος της Επιτροπής,
µέχρι 28 Φεβρουαρίου δίνουµε προθεσµία στο ∆ηµόσιο διάλογο, δηλαδή στις Τοπικές Κοινότητες µπορεί να µην είναι και τόσο ασφυκτικό πια, αλλά λέµε µέχρι 28 Φεβρουαρίου- να κάνουν
Συνελεύσεις στα χωριά, να αποφασίσουν για το όραµά τους. Ήδη επικοινωνούν πάρα πολλοί από τα
χωριά και τους ενηµερώνουµε.
Επίσης οι τοπικοί φορείς θα µπορούσαν να βοηθήσουν, εσείς –γιατί ο κύριος Αραβανής είχε µια
αγωνία για το ποιο είναι το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής. Εδώ είναι λοιπόν το όραµα και εδώ είναι η
σκέψη µας. Προφανώς δεν ακολουθήσαµε τους τέσσερις (4) άξονες που έχει βάλει µόνο η εγκύκλιος,
έχει µόνο τέσσερις (4), προσθέσαµε και άλλους και είµαστε ανοιχτοί να ακούσουµε ακόµα και
περισσότερους.
Τα µέτρα είναι ενδεικτικά και το γράφουµε. ∆ε σηµαίνει ότι αυτά τα µέτρα, ενδεικτικά λέµε αυτά.
Μπορεί να προσθέσετε και εσείς. Και θα είναι πραγµατικά πολύτιµη η βοήθεια όλων. Γι’ αυτό όταν
λέµε ∆ηµόσιο διάλογο δεν τον κάνουµε για να κάνουµε έναν διάλογο. Το διάλογο τον κάνουµε για να
βοηθηθούµε και σαν ∆ηµοτική Αρχή, αλλά και σαν κοινωνία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νοµίζω ότι το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι του Καλλικράτη ή υπήρχε
παλιότερα, µε Καποδίστρια; Του Καλλικράτη είναι.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τελικά δεν είναι 2015-2019, η εγκύκλιος λέει 2014-2019 και τρελάθηκα και λέω γιατί
έκανα τόσο λάθος, αλλά είναι από την εγκύκλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; Οµιλίες.
Ο κύριος Μαργέλης.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι ένα θέµα σοβαρό που πρέπει να µας απασχολήσει και το έχω πει πάρα
πολλές φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πρέπει επιτέλους να αρχίσουµε να µπαίνουµε, να
ασχολούµαστε µε σοβαρά θέµατα που έχουν σχέση µε το σχεδιασµό, µε την ανάπτυξη, µε τις
προοπτικές αυτού του τόπου.
Σαν κείµενο, όπως το καταθέτει η ∆ηµοτική Αρχή, είναι ένα καλοδεχούµενο κείµενο. Είναι
γενικόλογο κείµενο, άρα δύσκολα µπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Είναι και λειψό όµως κείµενο και
στερείται κάποιων πραγµάτων που θα πω στη συνέχεια, άρα και δύσκολα µπορεί να συµφωνήσει
κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας µπούσουλας που µπορούµε να το δούµε και να
προσθέσουµε διάφορα πράγµατα.
Από την αρχή ξεκαθαρίζω ότι εµείς ως ∆ηµοτική παράταξη µέχρι τέλος Φλεβάρη θα
υποβάλλουµε γραπτά τις προτάσεις µας, συγκροτηµένες, έτσι όπως σκεφτόµαστε την ανάπτυξη της
Λευκάδας.
Υποθέτω ότι δεν θα πάρουµε και απόφαση σήµερα, άλλωστε αυτό λέει και η εισήγηση αρχικά, ότι
τίθεται αυτό το θέµα σε διαβούλευση, σε ανοιχτό διάλογο, γι’ αυτό θα κάνω και µερικές
παρατηρήσεις. Εάν θέλετε υιοθετήσετε τις, να µπουν στο διάλογο.
Λέω λοιπόν τα εξής πράγµατα. Πρώτα-πρώτα θα κάνουµε ένα Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
Ξεκαθαρίζουµε κάποια πράγµατα. Ποιοι είναι οι στόχοι µας, ποιοι είναι οι πόροι που έχουµε, οι
δυνατότητες λοιπόν που έχουµε…
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε. Χρειάζεται να εγκρίνουµε το προσχέδιο. Απόφαση…
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: ∆εν το λέτε πουθενά αυτό, ούτε η εγκύκλιος το λέει. ∆εν το είδα εγώ.
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέµα έτσι τίθεται και από τις συνεννοήσεις που έχουµε κάνει, όµως είναι
ουσιαστικά τυπικός ο χαρακτήρας του, µε την έννοια ότι αποτελεί ένα µπούσουλα αυτό που θα συν
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διαµορφώσουµε το τέλος και θα έρθουµε µετά στον πάτο, όταν θα µαζευτούν όλες οι προτάσεις. Εκεί
είναι που χρειάζεται να ψηφίσει κανείς ή να µην ψηφίσει.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Εντάξει, διαδικαστικό είναι. Εµένα θα ήθελα να µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένες
παρατηρήσεις τότε γι’ αυτό το πράγµα. Λέω ότι ένα πρόγραµµα λοιπόν προφανώς πρέπει να έχει
στόχους, προφανώς πρέπει να στηρίζεται σε ένα όραµα που θέλουµε να πάει η Λευκάδα όχι το
2019, το 2030 θα έλεγα εγώ και να αρχίσουµε να υπηρετούµε αυτούς τους στόχους µας.
Το δεύτερο που πρέπει να πούµε λοιπόν είναι ποια είναι τα εργαλεία που θα
χρησιµοποιήσουµε, τι δυνατότητες έχουµε; Γιατί δεν έχουµε άπειρες δυνατότητες και ένα πρόγραµµα
πρέπει να έχει ένα ρεαλιστικό χαρακτήρα, µια ρεαλιστική διάσταση, διαφορετικά είναι άσκηση, είναι
πολύ ωραίο διήγηµα ή ένα αφήγηµα που µπορεί να το κάνει ένας συγγραφέας. Εµάς µας νοιάζει
όµως αυτό να είναι υλοποιήσιµο, άρα πρέπει να δούµε τι δυνατότητες έχουµε.
Οι δυνατότητες που έχουµε λοιπόν είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι και δυνατότητα και περιορισµός
συγχρόνως. Γι’ αυτό ήθελα να εφιστήσω εγώ την προσοχή, όταν λέµε ότι απευθυνόµαστε στον
κόσµο, στα Συµβούλια, πείτε µας ιδέες, προτάσεις, έργα και λοιπά. Αυτά όλα πρέπει να είναι
ενταγµένα στις δυνατότητες.
Το ΕΣΠΑ λοιπόν έχει πολύ συγκεκριµένες κατευθύνσεις, γι’ αυτό είχα πει κάποτε εγώ στο
Συµβούλιο και θα παρακαλούσα σε ένα άλλο Συµβούλιο να κάνουµε µία κουβέντα για τις
κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ, τις οποίες βέβαια κουβεντιάζοντας θα αναθεωρήσουµε κιόλας, αλλά να
δούµε που περίπου κινούνται αυτές οι κατευθύνσεις, ώστε οι δικές µας προτάσεις και το δικό µας
σχέδιο να είναι συµβατό µε τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ, διαφορετικά νοµίζω θα είµαστε άστοχοι
τουλάχιστον λέω εγώ.
Το τρίτο που πρέπει να δούµε, τι δυνατότητες υπάρχουν να αξιοποιήσουµε, τι προγράµµατα
υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες. Όλα
αυτά πρέπει να τα δούµε και πρέπει να τα αξιοποιήσουµε.
Εγώ θέλω να προσθέσω όµως στην εισήγηση, που δεν αναφέρεται καθόλου, ότι υπάρχει η
ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχει η επιχειρηµατικότητα, που ο ∆ήµος πέρα από αυτά που λέει ότι θα
στηρίξει και λοιπά και καλά θα κάνει και συµφωνώ, νοµίζω ότι έχουµε χρέος για να πετύχουµε σε
αυτό το Πρόγραµµα, διότι υπάρχει το Πρόγραµµα που κάνουµε εµείς, που είναι ∆ηµόσιες
Επενδύσεις, αλλά υπάρχουν και τα Προγράµµατα που κάνουν οι ιδιώτες, που είναι η ιδιωτική
πρωτοβουλία, οι Ιδιωτικές Επενδύσεις και αυτά πρέπει να έχουν µια συµβατότητα.
Άρα χρειάζεται µια συνεννόηση µε την ιδιωτική πρωτοβουλία και παραπέρα χρειάζεται στήριξη
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στήριξη της επιχειρηµατικότητας κιόλας, για να µπορέσουµε να
πετύχουµε συνολικά σε αυτήν την προσπάθεια.
Και εγώ σαν ένα άλλο εργαλείο που θα έβαζα, το έχω ξαναπεί κιόλας, το είχαµε επισηµάνει και
στο πρόγραµµά µας εµείς, είναι οι δυνατότητες που µας δίνονται µέσα από τη συνεργασία ∆ηµόσιου
και Ιδιωτικού Τοµέα. Αυτή είναι µία δυνατότητα την οποία δεν πρέπει να απεµπολήσουµε. Μπορούµε
αξιοποιώντας αυτήν τη δυνατότητα, υπάρχει θεσµικό πλαίσιο, να κάνουµε µερικά περισσότερα και
σηµαντικά πράγµατα θα έλεγα για τον τόπο µας.
Το επόµενο που ήθελα να πω είναι ότι και η κατεύθυνση του Υπουργείου και ο Καλλικράτης
αναφέρει κιόλας ότι εκτός από υποδοµές, δράσεις και λοιπά, εµείς πρέπει να σχεδιάσουµε και
επενδύσεις που πρέπει να κάνουµε για τον τόπο µας, διότι, όπως έχουµε ξαναπεί, πρέπει να δούµε
µε ποιον τρόπο εµείς θα φέρουµε και έσοδα στον τόπο, διότι χωρίς έσοδα δεν είναι δυνατόν να
υλοποιήσουµε αυτό το Πρόγραµµα.
Ο τόπος µας έχει λοιπόν δυνατότητες, έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα και θα πρέπει να δούµε
πως θα τα αξιοποιήσουµε αυτά, τι επενδύσεις θα κάνουµε -παραδείγµατος χάριν µαρίνα λέω εγώ,
είναι ένα καλό παράδειγµα, µπορεί να βρούµε όµως και άλλα τέτοια παραδείγµατα. Θα τις
καταθέσουµε εµείς τις ιδέες µας όλες, αλλά το περίγραµµα λέω τώρα.
Να δούµε λοιπόν στην προοπτική θα κάνουµε και ένα ∆ήµο που θα έχει µία –οικονοµική
αυτοδυναµία δεν µπορεί να έχει, αλλά θα έχει µία καλύτερη δυνατότητα, οικονοµική δυνατότητα, µία
πολύ καλύτερη δυνατότητα.
Σήµερα οµολογούµε ότι η µαρίνα µας δίνει τη δυνατότητα ο ∆ήµος τουλάχιστον να ζει και να
κάνουµε κάποια πραγµατάκια. Εάν µας έλειπαν αυτά τα χρήµατα θα είχαµε τεράστιο πρόβληµα.
Να µη σταθούµε εδώ λέω εγώ, αλλά να δούµε στο µέλλον πως θα αξιοποιήσουµε περισσότερες
δυνατότητες –και έχει ο τόπος µας τέτοιες δυνατότητες σε πολλούς τοµείς- ώστε να φέρουµε
πρόσθετα έσοδα στο ∆ήµο, για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε τα προγράµµατά µας,
παραδείγµατος χάριν το πρόγραµµά µας στην κοινωνική πολιτική που λέµε.
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Ένας άλλος τοµέας που δεν αναφέρεται στην εισήγηση και νοµίζω από λάθος, δε νοµίζω να
υπάρχει αντίρρηση, είναι ότι πρέπει να δούµε και τον δευτερογενή τοµέα, διότι κάνουµε µια αναφορά
στον πρωτογενή τοµέα ότι πρέπει να τον στηρίξουµε -και θα δούµε πως θα τον στηρίξουµε
προφανώς, µε τι υποδοµές δηλαδή και µε τι διαδικασίες και µε την υποστήριξη των αγροτών και
όσων θέλουν να επιχειρήσουν στον πρωτογενή τοµέα- αλλά νοµίζω χρειάζεται στα προϊόντα µας να
δώσουµε προστιθέµενη αξία και αυτό το δίνουµε µέσα από τον δευτερογενή τοµέα.
Άρα λοιπόν και ο δευτερογενής τοµέας είναι ένας τοµέας που πρέπει να µας απασχολήσει σε
αυτήν την προσπάθεια που κάνουµε να συντάξουµε αυτό το σχέδιο δράσης για τα επόµενα χρόνια.
Τώρα µια επόµενη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι να προσθέσω µερικά πράγµατα τα
οποία δεν είναι καινούργια αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι αναγκαία πλέον σήµερα και τα
λέµε, αλλά να τα τονίσουµε λίγο παραπάνω, πέρα από τον χωροταξικό σχεδιασµό, χρήσεις γης, που
δεν το συζητώ, είναι εκ των ων ουκ άνευ, δεν γίνεται διαφορετικά και πρέπει να τα τολµήσουµε όµως
να τα κάνουµε αυτά, να µην τα εξαγγέλλουµε µόνο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα θέµατα που
πρέπει να δούµε.
Κάνετε εσείς παραδείγµατος χάριν µια αναφορά και λέτε ότι πρέπει να δούµε σχέδια βιώσιµης
ανάπτυξης στην ορεινή Λευκάδα και έχετε δίκιο, πρέπει να το κάνουµε. Εγώ θέλω να προσθέσω
όµως στο διάλογο που κάνουµε, θέλω να προσθέσω ότι πρέπει να κάνουµε τέτοια σχέδια ανάδειξης
για τις παραλιακές ζώνες, που εκεί έχουµε άναρχη δόµηση, άναρχη, γρήγορη ανάπτυξη χωρίς
υποδοµές και λοιπά και έχουν δηµιουργηθεί άλλα προβλήµατα.
Άρα τέτοια σχέδια βιώσιµης ανάπτυξης δεν χρειάζεται µόνο η ορεινή Λευκάδα, χρειάζονται και οι
παραλιακές ζώνες που εκεί υπάρχουν και οι πόροι σήµερα για την ανάπτυξη, πολύ περισσότερο απ’
ότι υπάρχουν στην ορεινή Λευκάδα σήµερα. Παλιότερα υπήρχαν στην ορεινή Λευκάδα οι πόροι για
την ανάπτυξη. Άρα πρέπει να δούµε και τέτοιες λοιπόν παρεµβάσεις για σχέδια βιώσιµης ανάπτυξης
των παραλιακών ζωνών –να µη λέω τώρα µία-µία.
Όπως πρέπει να δούµε τώρα, σήµερα πλέον, γιατί τι λέµε µέσα; Λέτε και συµφωνούµε όλοι ότι
πρέπει να επενδύσουµε στον Τουρισµό, στον ποιοτικό Τουρισµό, µια σειρά τέτοια πράγµατα, στην
προστασία του περιβάλλοντος, των µνηµείων µας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά και να δούµε
πως θα τα συνδέσουµε.
Όλα αυτά όµως αν τα λέµε, αν πάµε λίγο παρακάτω, θα πρέπει να πούµε παραδείγµατος χάριν
ότι πρέπει να δούµε σήµερα δράσεις και παρεµβάσεις που έχουν σχέση µε αστικές αναπλάσεις, που
έχουν σχέση µε αναπλάσεις υποβαθµισµένων περιοχών. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό λοιπόν και
υπάρχουν και προγράµµατα που τρέχουν τέτοια. Άρα πρέπει να κάτσουµε να δούµε αυτά.
Πρέπει να δούµε θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε την ταυτότητα της Λευκάδας, δηλαδή του
νησιού µας, της πόλης µας, των οικισµών µας. Τι ταυτότητα πρέπει να έχει; Τι είναι η Λευκάδα
δηλαδή; Πρέπει να της δώσουµε χαρακτήρα λοιπόν που δεν έχει σήµερα, αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Η Λευκάδα σήµερα λοιπόν είναι πολύ ωραία, µια χαρά, αλλά είναι αφιλόξενη, δεν
είναι φιλική, όχι µόνο προς τους επισκέπτες, δεν είναι για εµάς τους κατοίκους εδώ πέρα.
Πρέπει να τολµήσουµε λοιπόν τώρα, να κάνουµε ριζικές τοµές αλλαγής. Θα έλεγα εγώ τώρα ότι
είναι η ώρα και πρέπει να το δούµε σε αυτό το 5ετές να κάνουµε µια ριζική, δυνατή παρέµβαση για
την πόλη. Να πω δυο, τρεις ιδέες.
Να πεζοδροµήσουµε όλη την παλιά πόλη. Να πεζοδροµήσουµε βασικούς άξονες γύρω από την
πόλη. Να δηµιουργήσουµε ένα δίκτυο πεζόδροµων στην ευρύτερη περιοχή που περικλείει, που
περιβάλλει την πόλη µας, που είναι εξαιρετική. Έχει µια τέτοια ποικιλία υφής που έχει φτιάξει εδώ
πέρα.
Να κάνουµε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόµων, στην ευρύτερη περιοχή πάλι. Χιλιόµετρα ολόκληρα
µπορούµε να κάνουµε και έτσι να δώσουµε έναν τέτοιο χαρακτήρα στην πόλη, ότι µπορεί να έρθει
κάποιος εδώ πέρα και εκτός από καφέ, µπαρ, εστιατόρια και λοιπά, θα βρει οργανωµένους
πεζόδροµους να περπατήσει και να το ευχαριστηθεί.
Να περάσουν οι πεζόδροµοι από τα µνηµεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, από τα µνηµεία που
υπάρχουν µέσα στην πόλη, τις εκκλησίες µας και ένα σωρό πολύ ενδιαφέροντα δηµιουργήµατα του
ανθρώπου, του δοµηµένου περιβάλλοντος και να δούµε και τέτοιες διαδροµές στη φύση,
ποδηλατοδρόµους και λοιπά, στην ευρύτερη περιοχή. Άρα να δώσουµε µια τέτοια ταυτότητα στη
Λευκάδα. Ανάλογες και αντίστοιχες παρεµβάσεις θα πρέπει να κάνουµε και για το Νυδρί, για τη
Βασιλική, µια σειρά τώρα –θα τα πούµε στην πορεία, σαν ιδέες εγώ τα λέω τώρα.
Τώρα µια άλλη ιδέα πάλι σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να δούµε σε σχέση µε το περιβάλλον,
το φυσικό περιβάλλον και το δοµηµένο περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον συµφωνούµε, το λέτε και
εσείς, πρέπει να το προστατεύσουµε µε συγκεκριµένες δράσεις βέβαια. Και προστασία του
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περιβάλλοντος δεν σηµαίνει βέβαια εγκατάλειψη, άσε το, δεν κάνουµε απολύτως τίποτα. Σηµαίνει µία
σύζευξη της ανάπτυξης µε την προστασία του περιβάλλοντος, των µνηµείων και λοιπά.
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούµε και είναι στο χέρι µας λέω εγώ και υποχρέωσή µας να τα
δούµε. Είναι όµως ώριµο τώρα να δούµε, παραδείγµατος χάριν και υπάρχει σε εξέλιξη, δεν ξέρω
που βρίσκεται, θυµάµαι είχε ξεκινήσει η διαδικασία να τεθεί µία τέτοια µελέτη για να κάτσουµε να
δούµε µορφολογικά στοιχεία από τις κατασκευές µας.
Να δούµε δηλαδή πως θα βελτιώσουµε την αισθητική στις κατασκευές µας. Να δούµε
µορφολογικά στοιχεία, να δούµε υλικά που θα χρησιµοποιήσουµε στις κατασκευές µας. Να δούµε
περισσότερο την αρχιτεκτονική των κατασκευών µας, κυρίως εκτός σχεδίου, που είναι το µεγάλο
πρόβληµα, αλλά και εντός σχεδίου.
Έτσι λοιπόν πραγµατικά θα φτιάξουµε µία πόλη, θα φτιάξουµε οικισµούς, θα έχουµε ένα φυσικό
περιβάλλον το οποίο θα το χαιρόµαστε πρώτα εµείς οι ίδιοι και αυτό θα τροφοδοτεί αυτό που λέµε, τη
βιώσιµη ανάπτυξη και θα το χαίρονται και όλοι όσοι θα έρχονται εδώ πέρα και θα αποτελέσει ένα
εκλεκτό πόλο έλξης για όλους αυτούς που θα έρθουν στην Λευκάδα και προσδοκούµε να έρθουν στη
Λευκάδα.
Τώρα µια άλλη παρέµβαση που πρέπει να δούµε και αναφέρεται και στην εγκύκλιο του
Υπουργείου, θα πρέπει να δούµε και δια-∆ηµοτικές δράσεις και συνεργασίες που πρέπει να κάνουµε
µε την ευρύτερη περιοχή, όπως πρέπει να δούµε και τις µεγάλες υποδοµές, άσχετα εάν είναι δική
µας αρµοδιότητα.
Μπορούµε να έχουµε ένα παράρτηµα να λέµε τις µεγάλες υποδοµές στην ευρύτερη περιοχή,
που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της Λευκάδος και, εάν θέλετε, προϋποθέτουν την ανάπτυξη της
Λευκάδος. Είναι θέµατα λοιπόν που και αυτά πρέπει να δούµε.
Τώρα ανέφερε µερικά ενδεικτικά πράγµατα. Σέβοµαι το χρόνο που έχω, τον έχω υπερβεί κιόλας
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας και όλα αυτά είµαι σίγουρος ότι θα τα δούµε όλοι
µε καλή διάθεση και καλοπιστία προκειµένου να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα που θα αναφέρεται στο
µέλλον της Λευκάδος. Θα το πούµε ΛΕΥΚΑ∆Α 2030, πως θα θέλαµε να είναι αυτή η Λευκάδα. Εδώ
σταµατώ και θα επανέλθω όταν θα πρέπει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αραβανής.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δεν θα πλατειάσω, δεν είναι η ώρα να πλατειάσουµε, εξάλλου πλατειάζει η πρόταση που
καταθέσατε –µε την καλή έννοια το λέω. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κάποια κωδικοποίηση, γιατί εάν
αυτό βγάλετε για διαβούλευση όπως λέτε στον κόσµο, κάπου θα «πνιγεί» στη θεωρία, ενώ µπορούµε
να πούµε ορισµένα στοχευµένα πράγµατα και καθαρά και κατανοητά από τον κόσµο.
∆εν έχουµε να λύσουµε κανένα τροµερό θέµα. Έχουµε να δούµε το όραµα ενός νησιού, ενός
συµπλέγµατος νησιών που διαθέτουν τη φυσική οµορφιά, ίσως από τις καλύτερες στον κόσµο στη
Μεσόγειο και στην Ελλάδα, που υπάρχει εκεί και είναι απλά αυτά που ζητάµε και αυτά που µπορούν
να γίνουν. Ας µην τα περιπλέκουµε τόσο πολύ.
∆ηλαδή λέµε το όραµα. Η ευηµερία των Λευκαδιτών και προσέλκυση ξένων. Να γίνει, όπως
λέτε στο σχέδιο, προορισµός, ένας τόπος παγκόσµιος που να κάνουµε τον ξένο να πει ότι «αξίζει να
πάµε σε αυτό το µέρος, πρέπει να πάµε οπωσδήποτε µάλλον, όχι αξίζει. Πρέπει να πάµε
οπωσδήποτε», γιατί τη φυσική οµορφιά την διαθέτουµε.
Άρα λοιπόν ξεκινάµε από ένα δεδοµένο. Έχουµε ένα ευλογηµένο νησί, ένα σύµπλεγµα νησιών.
Τι χρειάζεται από εκεί και πέρα; Να µην τα κάνουµε βουνό, δεν είναι τόσο τροµερά. Πρώτον,
περιγράφω µερικούς άξονες.
Το όραµα, συµφωνούµε, εγώ θα το προτιµούσα µε λιγότερα λόγια.
Έργα υποδοµής. Σκουπίδια λέγονται αυτά, οδοποιία λέγονται αυτά, αποχέτευση λέγονται αυτά,
ύδρευση λέγονται αυτά, οτιδήποτε άλλο. Αυτά παρατήρησα και από την προηγούµενη κουβέντα που
είχαµε για τα σκουπίδια, κάποια σχετική κουβέντα, ότι µονίµως –δεν λέω ότι είναι λάθος, λέω ότι είναι
αντίθετο από αυτά που νοµίζω εγώ, που θεωρώ εγώ.
Μονίµως µιλάµε αποσπασµατικά τι κάνουµε µε τον δεµατοποιητή, το ΜΟΠΑΚ, τον ΣΜΑ ας
πούµε, τα χωνιά τα περιµένουµε τώρα ενώ έπρεπε να είναι πριν και λοιπά. Πιστεύω ότι γίνεται µια
λάθος θεώρηση.
Παίρνουµε τα σκουπίδια. Αυτό πρέπει να το δούµε συνολικά το θέµα. Μονίµως θα µιλάτε τι
γίνεται µε εκείνο το θέµα στο ΣΜΑ, εκείνο το ζήτηµα στη χωµατερή. Θα πνιγούµε σε αυτές τις
λεπτοµέρειες.
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Είναι βέβαιο ότι τα σκουπίδια –ένα παράδειγµα φέρνω- θέλουν εξειδικευµένους οίκους. ∆ηλαδή
το θέµα δεν είναι η προµήθεια κάποιων πραγµάτων. Μετά θα αντιµετωπίσετε ζήτηµα συντήρησης και
ζήτηµα ανταλλακτικών. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Εκεί πρέπει να απευθυνθείτε σε
εξειδικευµένους οίκους.
Πάµε στην οδοποιία. Τέσσερις άξονες είναι η Λευκάδα. Πρέπει να βάλουµε στο 5ετές ότι θα τους
βελτιώσουµε. Λευκάδα – Νυδρί. Για εµένα είναι συµπρωτεύουσα της Λευκάδας το Νυδρί. Λευκάδα –
Καρυά. Τα βασικά, ξεκινήστε από κάπου. Επίσης αποχέτευση. Κάπως συνολικά να δούµε το θέµα
και να τελειώνουµε µε τα έργα υποδοµής.
Ανάπλαση, όπως είπε και ο κύριος Μαργέλης προηγουµένως, αναπλάσεις. ∆εν είναι µόνο ότι
δίνουµε µια ταυτότητα στη Λευκάδα µε τις αναπλάσεις, αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές κληρονοµιές
που έχουµε και θρησκευτικές κληρονοµιές.
Επίσης δεν είναι µόνο το αρχιτεκτονικό µέρος, εν τάχει τα λέω εγώ, το αρχιτεκτονικό µέρος, που
όντως πρέπει να γίνει µια, δεν ξέρω, αρχιτεκτονική επιτροπή πρέπει να γίνει αυτό; Κάπου να
επέµβετε ώστε να αποκτήσουν ένα χαρακτήρα οι οικοδοµές οι νέες στη Λευκάδα και µαζί µε αυτές, η
Λευκάδα να αποκτήσει µια οικιστική όντως ταυτότητα ανάλογη µε το φυσικό περιβάλλον.
Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα µε την πολιτιστική κληρονοµιά και τη θρησκευτική και λοιπά και τα
µονοπάτια που λέγαµε, δίνουµε δυνατότητα πακέτων, να δηµιουργηθούν πακέτα τουρισµού, όχι
«ελάτε στη Λευκάδα να κάνετε µπάνιο» και λοιπά -σε όλους τους επαγγελµατίες του είδους να
δηµιουργήσουν πακέτα. Αυτό θα δείτε ότι θα έχει πολύ σπουδαίο οικονοµικό αποτέλεσµα για το νησί
µας σε σχέση µε τα έσοδα.
Τα θέµατα που θίγετε γραφειοκρατίας συµφωνώ. Πρέπει να απλοποιήσετε τη γραφειοκρατία.
Πρέπει να δηµιουργήσετε επίσης, κατά τη γνώµη µου, ένα τµήµα ειδικό για το θέµα των εσόδων του
ΕΣΠΑ οπωσδήποτε, αυτό είναι απαραίτητο κύριε ∆ήµαρχε. Μην το αφήσετε στον αυτόµατο πιλότο.
Πρέπει να δηµιουργηθεί ένα ειδικό γραφείο δύο, τρία άτοµα, από το υπάρχον προσωπικό
ενδεχοµένως, που να ασχολείται αποκλειστικά µε αυτό. Είναι πολύ σηµαντικό για να το αφήσετε στην
τύχη του ή να ασχολείται ο ένας ή ο άλλος, ικανοί µεν αλλά ανοργάνωτα.
Το ίδιο επίσης µε την ευκαιρία κύριε Βλάχο θα έλεγα για τα σκουπίδια. Πρέπει να δηµιουργήσετε
το κατάλληλο τµήµα. ∆εν φτάνετε εσείς ως συντονιστής. Εάν δεν έχετε και δύο, τρεις ανθρώπους –
χηµικό, περιβαλλοντολόγο, µηχανολόγο- που να είναι οµάδα δική σας, στενή οµάδα, µε γνώσεις και
εµπειρίες και εργασία στο εξωτερικό, όπως είπα κάποια στιγµή, δεν θα κάνετε σπουδαία πράγµατα.
Γενικά στα άλλα θέµατα. Απασχόληση των νέων και γενικά ενίσχυση των επαγγελµατιών. ∆είτε
και αυτό. Και κοινωνικές δράσεις φυσικά, που τις αναφέρετε κάπου.
Εν κατακλείδι, µε το σχέδιο το οποίο καταθέσατε πραγµατικά δεν µπορεί κανείς να διαφωνήσει,
όµως θεωρώ απαραίτητο και εµείς θα το επιχειρήσουµε ως παράταξη µέχρι το τέλος του µηνός, να
θέλει εκλαΐκευση και κωδικοποίηση –δύο λέξεις σας λέω. Κωδικοποίηση, όραµα, άξονες, δράση και
εκλαΐκευση, γιατί σε ∆ηµόσια διαβούλευση δεν θα έχετε αποτέλεσµα σηµαντικό εάν βγάλετε αυτό το
κείµενο, κατά τη γνώµη µου, εποικοδοµητικά το λέω. Εµείς ως παράταξη θα κινηθούµε προς αυτήν
την κατεύθυνση σε σχέση µε τις παρατηρήσεις που θα κάνουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Σταµατέλου.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ: Νοµίζω ότι µπορείς και να διαφωνήσεις και µε το προσχέδιο, µε τον τρόπο και τη
λογική που µπαίνει, τουλάχιστον σε κάποια σηµεία εάν όχι σε όλο. Να πω κατ’ αρχήν ότι ως ένα
σηµείο αντικειµενικά, αλλά µπαίνουν αρκετά γενικά κάποια ζητήµατα και στη διατύπωση και στους
άξονες και στο στρατηγικό χάρτη, όπως το ονοµάζει.
Μπαίνουν αρκετά γενικόλογα και νοµίζω ότι είναι ένα κενό το ότι δεν υπάρχει, υπάρχει ένα κενό
στο ότι δεν φαίνονται οι πηγές της χρηµατοδότησης. ∆ηλαδή από πού θα γίνει όλη αυτή η ανάπτυξη;
Από πού θα ενισχυθεί η φυσική, παραγωγική ή πολιτιστική κληρονοµιά; Πως θα γίνουν οι
ενδεχόµενες, προτεινόµενες δράσεις που υπάρχουν εδώ πέρα και ποιες θα είναι αυτές
συνολικότερα;
Αν και προσχέδιο δηλαδή, γιατί µπαίνουν κάποια ζητήµατα. Το κοµµάτι που λέει ότι τα βασικά
έργα και η βασική ανάπτυξη γίνεται µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, είναι γνωστό ότι εκεί υπάρχει
επιλεξιµότητα στα έργα. ∆ηλαδή τι θα γίνει εάν δεν γίνουν επιλέξιµα µια σειρά σχέδια δράσης και
ανάπτυξης, που άσχετα εάν συµφωνούµε ή διαφωνούµε µε το πώς θα γίνουν, καταθέτει εδώ η
∆ηµοτική Αρχή για το 5ετές πρόγραµµα; Και είναι ζητήµατα που τα γνωρίζουν όλοι αυτά, οπότε είναι
ένα ζήτηµα.
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Πως θα γίνει δηλαδή η περίφηµη ανάπτυξη, που και αυτό βέβαια είναι µια ολόκληρη συζήτηση,
γιατί ανάπτυξη από µόνη της δε λέει κάτι. Τι ανάπτυξη, από ποιον ανάπτυξη, τι θα πει ανάπτυξη µε
επίκεντρο τον Τουρισµό; Τι υποδοµές δηλαδή θα είναι αυτές που θα προσφέρουν σε ποιον στο νησί;
Τι θα πει ποιοτικός Τουρισµός που µπαίνει εδώ πέρα µε ερωτηµατικό; ∆ηλαδή θέλουµε αυτόν
που θα έχει και θα χαλάει κάποιες χιλιάδες ευρώ στη Λευκάδα; Άρα θέλουµε και τις αντίστοιχες
υποδοµές; Γιατί οι αντίστοιχες υποδοµές εάν δηµιουργηθούν εδώ αποκλείουν άλλο, µη «ποιοτικό»
Τουρισµό, κάτι µε το οποίο και σαν διατύπωση και σαν λογική διαφωνούµε κάθετα.
Οπότε η όλη συζήτηση για το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης πάει πολύ, γιατί, κοιτάξτε, είναι και
κεντρικός άξονας η τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε, δεν ξέρω εάν θα συνεχίσει να αναφέρεται
έτσι, αναφερόταν πάντως σαν την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας.
Αλλά τουριστική ανάπτυξη σηµαίνει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα, πολύ συγκεκριµένες
υποδοµές για λίγους. Αποκλείεται ο πολύς κόσµος από αυτό. Μέχρι στιγµής από τα δισεκατοµµύρια
του τζίρου στον Τουρισµό δεν κερδίζουν ούτε οι µεσαίοι επαγγελµατίες, ούτε οι εργαζόµενοι εκεί
πέρα, οπότε είναι πολύ µεγάλη συζήτηση.
Επίσης δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να αναφέρουµε και να επαναλαµβάνουµε κάθε τρεις λέξεις για
το φυσικό, πολιτιστικό και λοιπά, κάλλος της Λευκάδας, γιατί µπορεί να παραθέσουµε δεκάδες
χιλιάδες µέρη µε άπειρο φυσικό κάλλος, που ο κόσµος που είναι δεν τα διαχειρίζεται ο ίδιος, ούτε σε
επίπεδο ∆ήµου, ούτε καν σε επίπεδο χώρας –να το πω έτσι.
Μπορούν κάλλιστα µε τη µορφή ας πούµε που προτείνει ο κύριος Μαργέλης να έρθουν να τα
σαρώσουν ιδιώτες και να εκµεταλλεύονται την προβολή κάθε φυσικού κάλλους και όχι µόνο και δε
νοµίζω ότι από µόνο του αυτό λέει κάτι, το να θέλεις να το προβάλεις.
Επίσης άλλο κοµµάτι. Ήδη στην Περιφέρεια προχωρά το κοµµάτι που λέγεται Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Θα µπει και αυτό στον άξονα του στρατηγικού σχεδίου για το ∆ήµο;
Γιατί και εδώ πέρα έχουµε ζήτηµα.
Υποδοµές. Σύµφωνοι, δεν µπορούµε να διαφωνήσουµε σε κάτι από αυτά, αλλά και πάλι κάποια
έχουν δροµολογηθεί ήδη –µεγάλη συζήτηση. Λείπει εδώ πέρα, επείγει µάλλον και µε τα πρόσφατα,
που είναι σε εξέλιξη ακόµα, τις καταστροφές εδώ στην Ήπειρο, αντιπληµµυρικά έργα,
αντιπληµµυρική προστασία και λοιπά.
Στα άλλα ζητήµατα επίσης είναι ο τρόπος που θα γίνουν αλλά δεν µπορείς να διαφωνήσεις. Το
κοµµάτι «3: Πολεοδοµική, Χωροταξική Ανασυγκρότηση» και λοιπά.
Πάµε όµως µετά «Αλληλεγγύη, Παιδεία, Υγεία, Αθλητισµός». Είναι ζήτηµα. Πρέπει να µπει
ξεκάθαρα ότι αυτά θέλουµε να γίνονται δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση στους ∆ηµότες και λοιπά.
Σχέδιο δράσης για τους άνεργους. 5µηνα; 2µηνα; Τι θα πει σχέδιο δράσης για τους άνεργους;
Θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν στο ∆ήµο πιθανά; ∆εν πρέπει να µπουν σε κοµµάτι διεκδίκησης
και για να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, που εδώ έχουµε ξανασυζητήσει πολλές φορές ότι
υπάρχουν δεκάδες κενά και να δοθεί και µία ελάχιστη, µία µικρή ανακούφιση σε κάποιους που
µπορούν να προσληφθούν;
Τι θα πει ανταλλακτικές µορφές οικονοµίας; Πολλά ερωτηµατικά. Αυτό µας γυρνά κάποιους…
∆εν καταλαβαίνω, τέλος πάντων.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ: Η ανταλλακτική µορφή οικονοµίας έχει τελειώσει κάποια χρόνια τώρα, κάποιους
αιώνες τώρα. Θα φέρουµε βιβλία που δεν θα διαβάζουµε και θα παίρνουµε µπλούζες; ∆εν κατάλαβα,
θα είναι σε αυτήν τη λογική; Παζάρια; ∆εν ξέρω. Αυτό ίσως θέλει σκέψη.
Τέλος πάντων, εγώ βάζω έναν προβληµατισµό στη συµµετοχικότητα προφανώς και έχω την
άποψη και νοµίζω κιόλας ότι πολλές και Τοπικές Κοινότητες, σχεδόν σε όλα τα χωριά έχουν και µε
αφορµή προηγούµενη συζήτηση για Τεχνικά Προγράµµατα και λοιπά, πως θα κατανεµηθεί η ΣΑΤΑ
και όλα αυτά, έχουν καταθέσει το τι προτάσεις έχουν, τι προβλήµατα, τι θέλουν και τι ζητούν από το
∆ήµο σήµερα.
Νοµίζω ότι υπάρχουν αυτά, θα κατατεθούν, αλλά βάζω και έναν προβληµατισµό στο κατά πόσο
θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Έχουµε και εµείς να καταθέσουµε αλλά και σαν προσχέδιο, έτσι
όπως µπαίνουν κάποια πράγµατα αµφιλεγόµενα, εγώ κάνω τέτοια ανάγνωση, κάποιος άλλος µπορεί
να κάνει µία άλλη, δεν ξέρω. Αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Γληγόρης.
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ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Θα καλοδεχτούµε το διάλογο για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εννοείται, και όπως
αφορά και τις αρχές και το όραµα του ∆ήµου Λευκάδας και τους άξονες που έχει θέσει. Απλώς να
πω δύο, τρεις, τέσσερις παρατηρήσεις. ∆εν θα µακρηγορήσω, δεν είναι του παρόντος. Νοµίζω η
ουσία δεν είναι αυτή. Μετά τις 28 Φλεβάρη θα κάνουµε τη συζήτηση.
Θέλω να πω ότι και στο Τεχνικό Πρόγραµµα που ψηφίσαµε, είχα αναφέρει και τότε ότι δεν
υπάρχει 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, δεν υπάρχει µονοετές. Όσον αφορά το ∆ηµόσιο διάλογο
εντάξει, θα ξεκινήσει τώρα, αλλά θα µπορούσε να έχει ξεκινήσει από το Σεπτέµβρη µε τη νέα
∆ηµοτική Αρχή εννοείται.
Τώρα το πρόγραµµά σας, που είχατε προεκλογικά, ουσιαστικά σίγουρα θα είναι πάνω στο 5ετές,
αλλά εδώ πέρα θα κρίνουµε και τα προγράµµατα κατά πόσο είναι εφικτά και δεν είναι εφικτά να
γίνουν, γιατί πολλοί θέλουµε να γίνουν τα πράγµατα αλλά δεν είναι και τόσο εφικτά κάποιες φορές.
Θα καταθέσουµε την πρότασή µας µέχρι την ηµεροµηνία 28 Φλεβάρη εννοείται. Η πρότασή µας
θα κινείται παράλληλα µε το ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα είναι ολιστική, θα είναι για όλο το νησί, όχι
µεµονωµένα ανά περιοχές και θα είναι προσαρµοσµένη έτσι ώστε να αναδείξει την ταυτότητα της
Λευκάδας και των νησιών -και του Καλάµου και του Καστού- γιατί η Λευκάδα έχει ταυτότητα και την
προσωπικότητα της Λευκάδας. Όχι µιµητισµός, όχι ξενόφερτα, όχι µιµητισµός.
Νοµίζω ότι η Λευκάδα πρέπει να είναι ο πόλος έλξης της ταυτότητάς µας και οι προτάσεις µας θα
κατατεθούν στις ηµεροµηνίες που είπατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να µιλήσουν;
Ο κύριος Στάθης Βλάχος έχει το λόγο.
Όσοι είναι να µιλήσουν να το δηλώσουν τώρα, για να συµµαζέψουµε λίγο τη συζήτηση, επειδή µε
τους επικεφαλής λίγο µακρύναµε. Οπότε θα έλεγα να µην µακρύνουµε πάρα πολύ για να
ολοκληρωθεί σύντοµα, γιατί έχουµε πολλά θέµατα.
Ο κύριος Βλάχος.
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤ.: Αγαπητοί συνάδελφοι ο κάθε πολίτης πιστεύω αυτού του τόπου, αυτής της
κοινωνίας, µπορεί και πρέπει να δώσει το δικό του στίγµα, τη δική του άποψη πάνω σε αυτό το
βασικό και θεµελιώδες θέµα, που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το 5ετές του ∆ήµου µας. Επίσης
ο καθένας µπορεί να δώσει και ένα δικό του όνοµα και να το εκφράσει και µε διαφορετικό τρόπο.
Μπορεί να συµφωνήσει και µε αυτό που γράφετε εδώ πέρα, αλλά και να µη συµφωνήσει.
Εγώ λοιπόν από τη µεριά µου θα προσπαθήσω να δώσω το δικό µου στίγµα όσον αφορά αυτό
το θέµα, που αφορά πραγµατικά το µέλλον του νησιού µας. Πιστεύω το εξής, βασική µου αρχή είναι
η εξής, µάλλον βασικό µου πιστεύω είναι το εξής.
Εάν δεν διασφαλίσουµε µια αρµονική συνύπαρξη, συνεργασία ανάµεσα στον ορεινό όγκο του
νησιού µας και στον παραλιακό όγκο, σε όλα τα επίπεδα, τα επίπεδα της ανάπτυξης -το επίπεδο το
οικονοµικό, το επίπεδο το παραγωγικό, το επίπεδο το πολιτισµικό- εάν αυτό δεν το πετύχουµε µέσα
από ένα σωστό σχεδιασµό, νοµίζω ότι θα αποτύχουµε όπως µέχρι τώρα έχουµε αποτύχει.
Γιατί πραγµατικά από τα χείλη όλων αυτό ειπώθηκε. Όταν λέµε ότι είναι καιρός πλέον να δούµε
σοβαρά το µέλλον µας, σηµαίνει ότι εδώ και τριάντα χρόνια δεν κάναµε απολύτως τίποτα. Και
προσωπική µου άποψη, εάν αφαιρέσουµε κάποια έργα σηµαντικά, ανάµεσα στα οποία εντάσσω τη
µαρίνα, πραγµατικά δεν κάναµε τίποτε άλλο.
Πείτε µου εσείς τι άλλο κάναµε από θέµατα υποδοµής, από θέµατα παραγωγικής ανάπτυξης,
από θέµατα αντιµετώπισης των προβληµάτων των νέων, της κοινωνίας και λοιπά. Και καλούµαστε
τώρα να τα ξανασκεφτούµε και να τα ξανά χαράξουµε από την αρχή.
Εγώ λοιπόν επιµένω σε αυτό, ότι εάν δεν δούµε µία ισορροπηµένη ανάπτυξη, αλλά όχι µε λόγια
αλλά µε έργα, ανάµεσα στους δύο αυτούς τοµείς, της ορεινής και της παραλιακής Λευκάδας.
Και να θυµίσω το εξής ιστορικά, ότι αυτό που λέω δεν είναι ανεδαφικό και είναι και ένα όραµα το
οποίο δεν έχει καµία δυνατότητα υλοποίησης. Υπήρξαν ιστορικές εποχές που η οικονοµία της
Λευκάδας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη την τουριστική ή, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε άλλο του
ορεινού όγκου. ∆εν ξεχνάµε ότι παλιά ο ορεινός όγκος κατείχε το 80% της οικονοµικής κίνησης του
νησιού µας, είτε αυτό αφορά τον παραγωγικό τοµέα, είτε αυτό αφορά τα εισοδήµατα από επισκέπτες.
Εγώ θυµάµαι και έχω διαβάσει και το θυµάµαι και ο ίδιος στην Καρυά. Στην Καρυά υπήρχαν
3.000 άνθρωπο κάθε καλοκαίρι που πραγµατικά αποτελούσαν ένα κινητήριο µοχλό για την ανάπτυξη
της Λευκάδας. Αυτήν την εποχή θα την ξεγράψουµε; Όχι βέβαια, θα αντλήσουµε κάποια οφέλη.
Μετά, µε το γύρισµα των χρόνων, αναπτύχθηκε βεβαίως η παραλιακή Λευκάδα. Ρίξαµε όλο το
βάρος µε έναν στρεβλό πραγµατικά τρόπο και κάναµε αυτήν την ανάπτυξη που κάναµε. Εγώ λοιπόν
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που προσβλέπω; Σε ένα αρµονικό συνδυασµό, σε µια αρµονική συνύπαρξη αυτών των δύο εποχών
και αυτό βέβαια µπορεί να εκφραστεί και µε συγκεκριµένα πράγµατα.
Θέλω να πω το εξής. Το έχουµε λίγο από το να δώσουµε µία πραγµατικά µεγάλη προσοχή στην
ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Αη ∆ονάτου στην Εγκλουβή;
Το έχουµε λίγο να δώσουµε ένα πραγµατικό νόηµα και µια ανάγκη στην κατασκευή του
αρδευτικού έργου της Καρυάς, που θα ενισχύσει πάρα πολύ τον αγροτικό τοµέα;
Το έχουµε λίγο ή όχι να κάνουµε τις υποδοµές εκείνες, τις αντίστοιχες που υπάρχουν στην
παραλιακή ζώνη στον ορεινό όγκο;
Το ξέρετε ότι το 2015, που προσβλέπουµε σε ποιοτικό Τουρισµό και σε άλλα πράγµατα, ότι τα
πιο πολλά χωριά δεν έχουν αποχετευτικό σύστηµα, δεν έχουν βιολογικούς, δεν έχουν τίποτα; Και
ούτε και σχεδιασµός υπάρχει για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Αυτά λοιπόν τα θέµατα εάν τα δούµε πραγµατικά µπορούµε να προσβλέπουµε το µέλλον µας
έτσι αισιόδοξα. ∆εν έχω πολύ χρόνο, αλλά ας µου επιτρέψετε να δώσω και ένα άλλο στίγµα στην
οµιλία µου.
Εγώ πιστεύω ότι το όραµα πρέπει να µας απογειώσει, γιατί ένα όραµα είναι από τη φτιάξιµό του
τέτοιο, από την ετυµολογία του, να απογειώνει το µυαλό, τους ανθρώπους, τους φορείς, αυτούς που
κατέχουν εξουσία και λοιπά και λοιπά.
Αλλά από την άλλη µεριά όµως το όραµα πρέπει να είναι και προσγειωµένο, να είναι και όραµα
προσγείωσης, γιατί ξέρετε που βρισκόµαστε; Βρισκόµαστε σε µία χώρα η οποία είναι καταχρεωµένη.
Βρισκόµαστε σε µία χώρα την οποία την έχουν καταληστέψει αυτές οι πολιτικές που µέχρι τώρα
έχουν εφαρµοστεί.
Πρέπει λοιπόν αυτόν τον παράγοντα να τον λάβουµε σοβαρά υπόψη µας και να µη λέµε ότι θα
κάνουµε τα πάντα γιατί θα έρθει κάποια στιγµή που θα αγγίξουµε την πραγµατικότητα.
Ένα τελευταίο στοιχείο. Επειδή ειπώθηκε ποιοι φορείς θα ασχοληθούν µε την ανάπτυξη αυτή;
Θα ασχοληθεί ο ∆ηµόσιος, ο ∆ηµοτικός φορέας, ο κοινωνικός τοµέας ή θα ασχοληθεί ο Ιδιωτικός
Τοµέας; Ιδού ένα µεγάλο δίληµµα, που εγώ σε αυτό το δίληµµα παίρνω σαφή θέση.
Η ιστορία έχει δείξει, η µέχρι τώρα πραγµατικότητα έχει δείξει ότι σε τόσο σηµαντικά θέµατα
ανάπτυξης, που έχουν να κάνουν µε την ποιότητα ζωής και µε το βιοτικό επίπεδο του πολίτη, ο
Ιδιωτικός Τοµέας έχει αποτύχει και όχι µόνο ιδεολογικά, αλλά και πρακτικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στάθη ολοκλήρωσε σε παρακαλώ.
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤ.: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγµα το οποίο θα δηµιουργηθεί την
επόµενη 5ετία θα πρέπει πραγµατικά να έχει ως κινητήριο µοχλό τον ∆ηµόσιο Τοµέα, τον ∆ηµοτικό
Τοµέα, βεβαίως έναν Τοµέα εξυγιασµένο, έναν Τοµέα µε διαφάνεια και έναν Τοµέα ο οποίος βεβαίως
για κάθε του πράξη θα πρέπει να απολογείται στην κοινωνία. Αυτό είναι το δικό µου το όραµα και
αυτή είναι η δική µου η συνεισφορά σε αυτό που σήµερα κουβεντιάζουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ να ολοκληρώνουµε στα τρία λεπτά γιατί δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
Χαλαρώσαµε λίγο επειδή είναι σοβαρό το θέµα, αλλά µην το τεντώσουµε ποτέ, δεν θα τελειώσουµε
απόψε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι ένα προσχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως
αναφέρεται στην εισήγηση, γιατί το προσχέδιο είναι ένα βήµα πριν το τελικό σχέδιο που επιδέχεται
τροποποιήσεις. Για εµένα αυτό είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι µία
γενική αναφορά, που αναφέρεται σε έξι (6) άξονες και στα µέτρα, στους στόχους µάλλον των αξόνων
και εγώ θα ήθελα να είναι πιο αναλυτικά, να πάρουµε θέση και να εκφράσουµε και εµείς την άποψή
µας.
Για να καταθέσουµε προτάσεις πρέπει να ξέρουµε το δικό σας όραµα, να είναι συγκεκριµένο το
όραµά σας. Θα πάµε σε διαβούλευση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε διαβούλευση, που είναι είκοσι,
τριάντα άτοµα, παρευρίσκονται µόνο πέντε και επτά άτοµα και δεν παίρνουν θέση. Είναι ελάχιστα τα
άτοµα που παίρνουν θέση στη διαβούλευση. Οπότε πιστεύω ότι έπρεπε να είναι πιο συγκεκριµένο
αυτό που µας φέρνετε σήµερα και όχι τόσο γενικό.
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Όλα όσα ακούστηκαν είναι ευχάριστα στα αυτιά µας. Εάν γίνουν θα έχουµε το τέλειο, το ιδανικό
νησί. Πιστεύετε ότι θα γίνουν όλα; Πρώτος εγώ λέω όχι. Ο σκοπός µας δεν είναι να αναφερόµαστε σε
έργα που δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε και να συντάξουµε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
αναφέροντας έργα εκατοντάδων εκατοµµυρίων –και που θα τα βρούµε και αυτά τα χρήµατα- και στο
τέλος να κάνουµε ελάχιστα.
Πρέπει για εµένα να βάλουµε προτεραιότητες. Τι µπορεί να γίνει τα επόµενα τεσσεράµισι χρόνια;
Εκεί να επικεντρωθούµε και τα έργα αυτά να υλοποιηθούν. Και εδώ η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να
βάλει προτεραιότητες και πρέπει κάποια στιγµή ή τώρα ή µέχρι το τέλος του Φλεβάρη, που θα
συζητήσουµε το τελικό σχέδιο, να µας απαντήσει τι προτεραιότητες έχει η ∆ηµοτική Αρχή.
Για εµένα οι προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής πρέπει να συγκεντρωθούν στα έργα που
έχουν κατατεθεί µελέτες για ένταξη, στα έργα που έχουν χρηµατοδοτηθεί και στα έργα που έχουν
αρχίσει να υλοποιούνται. Είπαµε προηγουµένως, όπως είναι το ΜΟΠΑΚ, όπως είναι ο
δεµατοποιητής, η αποκατάσταση χωµατερών, όλα αυτά. Εκεί πρέπει να δώσουµε την πρώτη
βαρύτητα. Και η εξεύρεση χώρου ΧΥΤΥ.
Άλλη βαρύτητα πρέπει να δώσουµε στα έργα που έχουν χαθεί από την πλευρά µας ή έχουν
απενταχθεί για άλλους λόγους. Χάσαµε 6.000.000 € έργα ύδρευσης. Εκεί πρέπει να δώσουµε τη
βαρύτητα, µήπως µπορούµε να τα εντάξουµε πάλι. Πρέπει να ξέρουµε το νέο ΕΣΠΑ τι άξονες
χρηµατοδοτεί. Να δούµε εάν έχουµε τις µελέτες αυτές ή εάν δεν τις έχουµε να ξεκινήσουµε µελέτες.
Εγώ επιγραµµατικά, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά, θα πω πέντε, έξι στόχους.
- Ακίνητη περιουσία. Καταγραφή και αξιοποίηση.
- Τ.Ε.Ι. Έχουµε ευθύνη, πρέπει να δούµε τι γίνεται µε το Τ.Ε.Ι.
- Το Κέντρο Νεότητας, που είναι ένα οικόπεδο που δεν είναι δικό µας.
- Υποδοµές στην Εκπαίδευση. Είναι επαρκείς ή χρειάζεται κάτι άλλο; Όπως έχουµε συζητήσει
εδώ µέσα, χρειάζεται κάποιος παιδικός σταθµός.
- Πολιτισµός – Αθλητισµός. Πρέπει να ολοκληρωθεί το θέατρο.
Ας φτιάξουµε αυτά πρώτα λοιπόν, που έχουµε µπροστά µας και µετά να δούµε τα υπόλοιπα.
- Αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να αδειοδοτηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
- Υποθαλάσσια ζεύξη. Πρέπει να είναι όραµα για εµένα της ∆ηµοτικής Αρχής η υποθαλάσσια
ζεύξη και πρέπει να το δούµε πολύ σοβαρά.
- Τουρισµός. Να έχουµε µια διαφορετική σεζόν από αυτήν που έχουµε έως σήµερα,
µεγαλύτερη και ποιοτικότερη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάση σε παρακαλώ ολοκλήρωσε.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Μα µου φάγατε κύριε Πρόεδρε κάποια λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επαναλαµβάνουµε όλοι περίπου τα ίδια πράγµατα. ∆εν νοµίζω ότι µπορούµε να
τελειώσουµε!
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Τελειώνω. Πρέπει να αξιοποιήσουµε όλα µας τα πλεονεκτήµατα ώστε να αποτελέσουµε
πολύ καλό θερινό προορισµό αλλά και τους χειµερινούς µήνες, να γίνουµε προορισµός εναλλακτικών
µορφών Τουρισµού, όπως θρησκευτικός, αθλητικός, ποδηλατικός, περιηγητικός, αγροτουρισµός,
αστρονοµικός, αξιοποιώντας τις παραδόσεις µας και τα τοπικά προϊόντα.
Και τελειώνοντας, πρέπει κύριε ∆ήµαρχε –το έχετε ξαναπεί βέβαια- να δούµε την
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Και τέλος πρέπει οι
∆ηµότες να εξυπηρετούνται από τη ∆ηµοτική Αρχή άµεσα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Γαζής.
ΓΑΖΗΣ: Ούτε ένα λεπτό. Μια σοβαρή επιχείρηση, ένας οργανισµός, προκειµένου να εκπονήσει το
στρατηγικό του σχεδιασµό ή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ή το όραµά του και λοιπά, εξετάζει
τέσσερις παραµέτρους, τέσσερα βασικά πράγµατα και όλα αυτά που είπαµε θα µπορούσαµε να τα
συνοψίσουµε σε αυτά τα τέσσερα πράγµατα. Τι δυνατότητες έχει, τι αδυναµίες, τι ευκαιρίες έχει η
περιοχή, ο ∆ήµος και λοιπά και τι απειλές έχει. Αλλιώς δεν µπορεί να κάνει προτάσεις υλοποιήσιµες
αλλά µια έκθεση ιδεών.
Θα ήθελα να µου πει κάποιος εάν υπάρχει κάποια µελέτη, κάποια έρευνα, πριν φτάσουµε στα
οράµατα και λοιπά πάνω σε αυτούς τους τοµείς. Εάν δεν υπάρχει κύριε ∆ήµαρχε, µε έναν απλό
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τρόπο –και να δώσουµε και λίγο αξία και σηµασία και στους επιστήµονες και στους φοιτητές µαςβγάλτε µια ανακοίνωση και να βραβεύσουµε την καλύτερη πτυχιακή ή µεταπτυχιακή διατριβή, πάνω
σε αυτά τα θέµατα που λέµε, που θα γίνουν µε έναν επιστηµονικό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Νικητάκης.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Πιθανόν να µην έγινα αρκετά σαφής όταν πρωτοµίλησα. Έχω την αίσθηση ότι δεν
καταλαβαίνουµε τι συζητάµε σήµερα. Αυτό δεν είναι διαβούλευση, είναι διάλογος. Είναι άλλο πράγµα.
∆ιαβούλευση σηµαίνει άλλο. Οµάδα διαβούλευσης σηµαίνει ότι είναι έτοιµο το πλάνο, έτοιµη η
εισήγηση, συζητάµε. Τώρα είναι διάλογος.
Τι κάνουµε; Έχουµε ένα όραµα, έχουµε ένα σχέδιο, έχουµε κάποιους άξονες. Βλέπουµε τη
Λευκάδα πέντε χρόνια µετά. Εµείς την βλέπουµε έτσι µε αυτούς τους άξονες. Προτείνουµε κάποια
µέτρα ενδεικτικά.
Τι σηµαίνει προτείνουµε µέτρο για τον Τουρισµό; Σηµαίνει ότι από κάτω µπορεί να είναι τριάντα
πράγµατα, σαράντα, διαφορετικά. Πρέπει να τα αναπτύξω τώρα αυτά; Τότε γιατί κάνω διάλογο; Έχω
την πλειοψηφία, κάνω διάλογο έτσι για να τον έχω. Προτείνετε. Εγώ µπορεί να µην έχω όλες τις
ιδέες, εµείς µπορεί να µην έχουµε σωστές ιδέες ντε και καλά. Πείτε τις.
Ακούστηκαν κάποια πράγµατα σήµερα και χαίροµαι που ακούστηκαν. Άκουσα και κάποιους να
λένε το πρόγραµµα της κίνησης, πραγµατικά το άκουσα πολλές φορές. ∆ηλαδή εάν το φέρνατε το
βάζαµε εδώ πάνω και τελειώναµε. ∆εν είναι έτσι όµως.
Πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να γίνει µια συζήτηση, να έχουµε –σας είπα από την αρχή- την
υφιστάµενη κατάσταση, την οποία την έχουµε ήδη έτοιµη, η οποία θα µπει στο προσχέδιο. Είναι
έτοιµη η υφιστάµενη κατάσταση. Πρέπει να έχουµε δια ∆ηµοτική συνεργασία, την οποία πρέπει να
την κάνουµε.
Πρέπει οι Υπηρεσίες του ∆ήµου να πάρουν την αξιολόγηση που έχουµε κάνει ήδη, έχουµε πάρει
αξιολόγηση, να την πάρουν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, να την κοιτάξουν και να κάνουν προτάσεις,
αυτοπροτάσεις, οι ίδιες οι Υπηρεσίες.
Αφού γίνουν λοιπόν όλα αυτά και δια ∆ηµοτική και προτάσεις από την κοινωνία και από τις
Κοινότητες και από παντού, θα το συνθέσουµε αυτό, θα το βάλουµε σε ∆ηµόσια διαβούλευση τότε,
αλλά θα είναι ένα δοµηµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Θα έχει µια εισαγωγή που λέγεται
«υφιστάµενη κατάσταση», τι πληθυσµό, τι ανεργία, τι ένα, τι άλλο, τι δυνατότητες, αλλά δεν θα
περιορίσουµε και το όραµά µας.
Όραµα σηµαίνει όραµα, όνειρο. Να το προσγειώνουµε µια ζωή; Αφήστε µας, µια ζωή
προσγειωµένοι θα είµαστε, πάντα; Ας σκεφτούµε και κάτι παραπάνω. Και ποιος σας είπε ότι δεν
κοιτάξαµε το ΣΕΣ; Κάνατε µεγάλο λάθος. ∆είτε τους άξονες. Είναι µε βάση το ΣΕΣ αυτοί οι άξονες, µε
το νέο ΕΣΠΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, οι οποίοι τον ανθρώπινο παράγοντα τον έχουν, η σχέση του
ιδιώτη που λέτε υπάρχει. Αλλά µη µας βάλατε τώρα στα Σ∆ΙΤ ντε και καλά. Εγώ δεν το θέλω. Σαν
Μάρκος µιλάω. Όλοι οι άλλοι, ο καθένας έχει την άποψή του.
Μη µας πει η κυρία Σταµατέλου τώρα για 2µηνου και 3µηνους, γιατί την άποψή µας την ξέρει.
∆εν είναι δυνατόν να βάλουµε σε έναν προγραµµατισµό µας ότι εµείς θέλουµε να προσλάβουµε
2µηνους και 3µηνους, ούτε ανθρώπους µε 200 €. Να πεθάνουν είναι καλύτερα, πως θα γίνει δηλαδή;
Μη µας βάζετε πράγµατα που δεν τα έχουµε πει ποτέ, δεν θα τα πούµε ποτέ και δεν είναι και στην
κουλτούρα µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογιώργης.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: ∆εν θα πω πολλά κύριε Πρόεδρε. Με κάλυψε στα περισσότερα ο Μάρκος. Εγώ
ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δούµε το θέµα της επιλεξιµότητας, να δούµε το θέµα των ποιων έργων
µπορούν να ενταχθούν και ποιων όχι και να διδαχθούµε από τα λάθη του χθες και να χτίσουµε το
αύριο σε πιο υγιείς βάσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αρβανίτης.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Συµφωνώ µε τους άξονες όπως έχουν τεθεί, µια παρατήρηση µόνο. Θα ήθελα να
υπάρξει αυτοτελής άξονας όσον αφορά τον Πολιτισµό και να µην είναι µέσα από τον Τουρισµό, όπως
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αναφέρεται εδώ, στο σχέδιο αυτό, που λέει: «τοπική, οικονοµική ανάπτυξη και µε τόνωση της
πολιτικής κληρονοµιάς» ή θα κάνουµε θεµατικό Τουρισµό δίνοντας και έµφαση στον Πολιτισµό.
Θα ήθελα ο τοµέας του Πολιτισµού να αποτελέσει αυτοτελή άξονα του προγράµµατος και εκεί
µέσα βεβαίως να θέσουµε κα το θέµα, το περίφηµο θέµα της ολοκλήρωσης του θεάτρου της
Λευκάδας, που για όλους µας αποτελεί πραγµατικά το ιερό δισκοπότηρο στον τοµέα των
πολιτιστικών πραγµάτων της Λευκάδας.
Θα ήθελα λοιπόν αυτό και θα κάνουµε και µια εισήγηση σε αυτό το θέµα, ώστε στο Πρόγραµµα
µέχρι το Φλεβάρη να είναι πλέον αυτοτελής άξονας το θέµα του Πολιτισµού και να µην πάει µέσα
από τον Τουρισµό, γιατί και ο Πολιτισµός θεωρώ ότι είναι ένα αυτοτελές κοµµάτι που µπορεί να
συνδέεται και µε τον Τουρισµό, αλλά δεν είναι µόνο να συνδέεται µε τον Τουρισµό. Αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Περδικάρης.
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε νοµίζω ότι ανεξάρτητα από τις επιµέρους τοποθετήσεις διαπιστώνεται
ότι υπάρχει µια προσπάθεια, µια πρωτόγνωρη προσπάθεια αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής να καταθέσει
αυτό που είπε και ο Μάρκος ο Νικητάκης, το όραµά της, µε βάση έναν άλλο σχεδιασµό, µια άλλη
νοοτροπία.
Νοµίζω ότι θα προχωρήσουµε σε συζήτηση και µε τους φορείς και µεταξύ µας και µε τους
πολίτες και θα υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσµα, φτάνει να µη βλέπουµε πίσω από κάθε
προσπάθεια, πίσω από κάθε πρόταση, υστεροβουλίες.
Και ήθελα να διευκρινίσω και κάτι, επειδή αναφέρθηκε. Έκανα µια αναφορά όταν µίλησα στην
ερώτηση της κυρίας Κατωπόδη, είπα για τις κοινωνικές συµπράξεις. Οι κοινωνικές συµπράξεις δεν
έχουν καµία σχέση µε τις Κοιν.Σ.Επ., που αναφέρθηκε η κυρία Σταµατέλου και είναι εύκολο να
δηµιουργούµε εντυπώσεις, αλλά καλό θα ήταν να ενηµερωνόµαστε πριν προσπαθήσουµε να
δηµιουργούµε εντυπώσεις.
Οι κοινωνικές συµπράξεις που θα ξεκινήσουν τώρα µε βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Επισιτιστική Συνδροµή, έχουν να κάνουν µε συµµετοχή εταίρων κυρίως από την Αυτοδιοίκηση Α’ και
Β’ βαθµού. Με δυνητικούς επικεφαλής εταίρους, είτε ∆ήµους, είτε την Περιφέρεια, στα πλαίσια πάντα
ότι υπάρχει µια κοινωνική σύµπραξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Αυτό ήθελα να τονίσω. ∆εν υπάρχει καµία συγγένεια µεταξύ της κοινωνικής σύµπραξης και των
Κοιν.Σ.Επ., των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που ξέρουµε πόσο προσπάθησε να τις
περάσει η προηγούµενη Κυβέρνηση και πόσο αντιστάθηκαν σε αυτό πάρα πολλοί εργαζόµενοι,
όπως και στο Βοήθεια στο Σπίτι τοπικά εδώ στη Λευκάδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θέλει να µιλήσει;
Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο για να κλείσει το θέµα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μερικές παρατηρήσεις να κάνω για να τελειώσουµε. Κατ’ αρχήν µια πρώτη
παρατήρηση είναι νοµίζω ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία πριν συζητάµε τέτοιου είδους θέµατα να
ξέρουµε γιατί συζητάµε. ∆ηλαδή τι σηµαίνει Επιχειρησιακό Πρόγραµµα; Επιτρέψτε µου µε όλο το
σεβασµό, δεν έχουµε καταλάβει όλοι τι συζητάµε σήµερα ή µάλλον τι ξεκινάµε να συζητάµε σήµερα
και αναφέροµαι και στο κοµµάτι της διαδικασίας, αλλά κυρίως στο κοµµάτι της ουσίας.
Παρατήρηση νούµερο δύο. Κοιτάξτε, ο καθένας προφανώς έχει την ιδέα του, την κεντρική του
ιδέα πάνω στην οποία κτίζει το όποιο όραµά του, είτε αφορά αυτό τον Τουρισµό, είτε αφορά την
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών ή δεν ξέρω τι άλλο.
Εµείς ξεκινώντας από µια λογική που λέει ότι έχουµε ένα µοντέλο στρεβλό, όχι στρεβλό, να το
πάρει ο διάολος είναι επί της ουσίας, ξεκινώντας από αυτό και βάζοντας προτεραιότητα να
αντιστρέψουµε αυτήν την κατάσταση, πάνω σε αυτό δοµούµε τη δική µας σκέψη.
∆ηλαδή δεν µπορούµε σε αυτό το µοντέλο, έτσι όπως αναπτύσσεται, από το επίπεδο της
οργάνωσης του ∆ήµου µέχρι το µοντέλο το τουριστικό που έχουµε είναι πράγµατα που πρέπει να
αλλάξουν. Και όταν λέµε ότι πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να αλλάξουν ριζικά.
Να πω ένα παράδειγµα. Μπορούµε σήµερα να είναι όραµά µας τουριστικό ο µαζικός Τουρισµός
γενικώς και αορίστως; ∆ηλαδή η λογική όσο περισσότεροι τουρίστες στη Λευκάδα, έτσι, γενικώς και
αορίστως. ∆εν µπορεί να είναι αυτό αγαπητοί συνάδελφοι. Εµείς περιγράφουµε πως πρέπει να είναι
και θα το περιγράψουµε φυσικά πολύ αναλυτικότερα.
Ένα δεύτερο ζήτηµα που τίθεται είναι, έχει σηµασία αυτού του είδους την ανάπτυξη για ποιον
θέλεις να την κάνεις; Για ποιον θέλεις να την κάνεις; Εµείς λέµε ότι θέλουµε το µοντέλο που
επιδιώκουµε, που παλεύουµε να δοµηθεί, είναι να είναι για όφελος των πολλών. Αυτές είναι δύο
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κορυφαίες, κατά τη γνώµη µου, διαφορές –δεν µε άκουσε και η ∆ήµητρα- πάνω στις οποίες εµείς
θέλουµε να δοµήσουµε την άλλη αντίληψη σε σχέση µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.
Άρα δεν είναι αυτό που ειπώθηκε ότι, όλοι λένε να γίνει και τούτο το έργο, να γίνει και το άλλο.
Όλοι τα ίδια λέµε. ∆ε λέµε όλοι τα ίδια, καθόλου τα ίδια δε λέµε. Μακάρι στον πάτο να πούµε όλοι τα
ίδια, εγώ το εύχοµαι, και µε αµοιβαίες υποχωρήσεις να φτάσουµε και σε ένα οµόφωνα αποδεκτό
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα το οποίο να καλύπτει ορισµένα πράγµατα.
Αλλά εµείς θέτουµε ευθύς εξ αρχής επαναλαµβάνω αυτούς τους όρους και του στρεβλού
µοντέλου ανάπτυξης και το παράδειγµα το άλλο που ανέφερα, η ανάπτυξη για ποιον, πάνω στο
οποίο θέλουµε να δοµήσουµε όλη τη σκέψη µας.
Προφανώς θα βάλουµε προτεραιότητες και δεν θυµάµαι ποιος το είπε αλλά έχει απόλυτο δίκιο.
Πρέπει να έχουµε προτεραιότητες. Προφανώς τα απορρίµµατα για εµάς είναι κορυφαία
προτεραιότητα.
Και επειδή είπα και απορρίµµατα να πω, γιατί ξέχασα να το πω στην αρχή, στις ανακοινώσεις,
γιατί ότι δεν σηµειώσεις το ξεχνάς, ότι απέστειλα επιστολή στον Κοσµήτορα του Πολυτεχνείου, τον
κύριο Μπουντουβή και του ζητώ να ορίσει οµάδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την εξεύρεση
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής στη Λευκάδα, αυτό δηλαδή που είχαµε πει ότι θα κάνουµε. Και, αν
θέλετε, αυτό είναι και ενισχυτικό και της διαπραγµάτευσής µας που κάνουµε, γιατί δείχνουµε τη
διάθεσή µας µε τον απέναντι ∆ήµο.
Για να τελειώσω. Είναι σαφές και περιγράφεται, γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να δείτε λίγο και την
εγκύκλιο, γιατί σε ορισµένα ζητήµατα έχει µια σηµασία να την δείτε, ότι πρέπει να καταγράφονται οι
συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης και οι προϋποθέσεις άντλησης. ∆ηλαδή θα
πρέπει να ξέρεις από ποια πηγή χρηµατοδότησης το παίρνεις αυτό που λες.
Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά που θα µπορούσε κανείς να πει συγκροτούν αυτό που λέµε
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Έγιναν παρατηρήσεις οι οποίες στη µεγάλη τους πλειοψηφία από τη
µεριά µας είναι αποδεκτές γιατί έτσι κι αλλιώς θα αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Το
παράδειγµα που µπήκε µε τον δευτερογενή τοµέα, που είπε ο κύριος Μαργέλης.
Εγώ θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ τα ζητήµατα αισθητικής αρχιτεκτονικής και λοιπά, που
προφανώς βεβαίως µπορεί ο ∆ήµος µε διάφορες παρεµβάσεις να κάνει, αλλά δεν µπορεί να λύσει
και µόνος του ο ∆ήµος, γιατί είναι ζητήµατα γενικότερα που αφορούν την Πολιτεία και το πώς η ίδια
σχεδιάζει και οργανώνει και λοιπά.
Άρα η µεγάλη πλειοψηφία από αυτές τις προτάσεις έτσι κι αλλιώς θα είναι µέσα και φυσικά θα
αναλύονται κατά τοµέα. Εγώ όµως θα σας παρακαλούσα οι προτάσεις να είναι γραπτές. Όχι από
µαζοχισµό, δεν το λέω από αυτήν την άποψη, αλλά από την άποψη ότι για να µαζευτεί όλο αυτό το
πράγµα και να µπορεί να µπει –τον τρόπο επικοινωνίας θα τον βρούµε, εάν είναι µε mail ή µας το
δώσουν στο χέρι, εντάξει.
Είναι όµως σηµαντικό, επαναλαµβάνω, να είναι γραπτές και τουλάχιστον από τη µεριά των
η
παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα παρακαλούσα ότι είναι έσχατη ηµεροµηνία η 28
Φεβρουαρίου. ∆ηλαδή υπάρχει ένας µήνας ολόκληρος µπροστά που κανείς µπορεί να διατυπώσει
µε απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις του.
Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Προφανώς επιδιώκουµε να κάνουµε ένα Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα ρεαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα θέλω να κλείσω –και δεν κλείνω τυχαία µε αυτό- ότι µέσα
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα πρέπει να συµβάλλουµε και εµείς ως ∆ήµος πέρα από τα
ζητήµατα της ανάπτυξης, που τα έχουµε πει και θα τα ξαναπούµε πολλές φορές, που είναι αναγκαία
για να σταθεί στα πόδια της και η κοινωνία, ταυτόχρονα να σηκώσουµε και µια ασπίδα προστασίας
και αλληλεγγύης απέναντι σε µια κοινωνία που χτυπιέται µε τον τρόπο που χτυπιέται και χτυπιέται και
στη Λευκάδα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει ακόµα και είναι µεγάλο το κοµµάτι αυτό που έχει
τεράστια προβλήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα τελείωσε. Προχωράµε σε ψηφοφορία. Ποιοι
είναι κατά της εισήγησης και κατά του προσχεδίου;
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να εξηγήσω κάτι, το διαδικαστικό εννοώ να εξηγήσω. Εδώ περιγράφονται έξι άξονες,
θα µπορούσαν να είναι επτά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση για την παρατήρηση που κάνει ο κύριος
Αρβανίτης για το ζήτηµα του Πολιτισµού ή για άλλες που προτάθηκαν. Αυτή η ψηφοφορία που
υποτίθεται θα κάνουµε έχει να κάνει µε το γεγονός ότι µπούσουλα της κουβέντας µας θεωρούµε
αυτούς τους έξι άξονες και άλλους πολλούς, γιατί στον πάτο θα γίνει η ψηφοφορία.

19

Εάν θεωρούµε λοιπόν ως βάση κουβέντας µας αυτό το κείµενο το 6σέλιδο που κατατέθηκε, αυτό
ψηφίζουµε. Είναι προφανές ότι η κρίσιµη ψήφος είναι η ψήφος του τέλος. Εκεί θα ψηφίσουµε
Επιχειρησιακό ή όχι Πρόγραµµα. ∆εν µπορούµε όµως να πάµε χωρίς µπούσουλα, γιατί θα το
ρίξουµε στον ύφαλο.
∆ε λέµε όλοι τα ίδια, µε συγχωρείτε. ∆ε λέµε όλοι τα ίδια. Από διαφορετικές αφετηρίες και
ενδεχοµένως και να οδηγούµαστε και διαφορετικά. Άρα εµείς θεωρούµε ως µπούσουλα αυτό και µε
βάση αυτό λέµε ότι ζητάµε και την ψήφο.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Αυτό το κείµενο λοιπόν είναι µπούσουλας και λέω εγώ ότι το ψηφίζουµε λοιπόν εµείς
ως µπούσουλα µε τις παρατηρήσεις που κάναµε. ∆ιάλογο κάνουµε, δεν ψηφίζουµε. Στο τέλος είπε ο
κύριος ∆ήµαρχος θα ψηφίσουµε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: εκτός µικροφώνου
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Συµφωνούµε λοιπόν. Το ψηφίζουµε ως µπούσουλα µε τις παρατηρήσεις που κάναµε
όλοι µας. Κάναµε κάποιες παρατηρήσεις.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό είναι προσχέδιο και εγκρίνεται σαν ξεκίνηµα της διαβούλευσης για να
καταλήξουµε στο τελικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, στο οποίο θα γίνει η τελική ψηφοφορία µετά τις
28 Φλεβάρη, που θα ολοκληρωθεί, όποτε ολοκληρωθεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ψηφίσουµε φυσικά, εµείς τουλάχιστον ως βάση συζήτησης αλλά
αυτό που είπε ο κύριος ∆ήµαρχος και ο κύριος Μαργέλης προηγουµένως, δηλαδή ότι ψηφίζουµε,
οµόφωνα φαντάζοµαι, να ληφθούν υπόψη οι όποιες παρατηρήσεις έγιναν σήµερα και ταυτόχρονα
αυτό που περιέγραψε ο ∆ήµαρχος, ότι είναι βάση συζήτησης. Αυτό ας γραφτεί στα πρακτικά και µε
αυτήν την έννοια ψηφίζουµε εµείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με αυτήν τη λογική ψηφίζουµε το συγκεκριµένο προσχέδιο. Ποιοι είναι κατά; Λευκό;
∆ύο λευκά. Οι υπόλοιποι είναι υπέρ.
Κατά πλειοψηφία ψηφίζεται το 3ο θέµα.»
Λευκό ψήφισαν δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Σταµατέλου ∆ήµητρα και Γράψας
Αθανάσιος.
Μετά τα ανωτέρω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει το προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014 – 2019, όπως ψηφίστηκε
από την Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας µε την αρ. 1/2015 απόφασή της, η οποία
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση και µε τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τα µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στα ανωτέρω επίσηµα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.18/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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