ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 12
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:00 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. 607/14-1-2015 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
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Κων/νος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γληγόρης Κων/νος

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

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 12ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για αδελφοποίηση του ∆ήµου Λευκάδας µε το δήµο Zhoushan Κίνας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης,
Αντιπρόεδρος Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας
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Ο Αντιπρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Σπυρίδων Αρβανίτης, εισηγούµενος το θέµα,
είπε στο ∆.Σ.
«Οι πολιτιστικές επαφές µε την Κίνα, που ξεκίνησαν µέσω του Πνευµατικού µας Κέντρου, µε
πρόσκληση κινεζικών φολκλορικών συγκροτηµάτων, που συµµετέχουν επί αρκετά χρόνια στο
∆ιεθνές Φεστιβάλ φολκλόρ της Λευκάδας, ωρίµασαν την ιδέα να υπάρξουν στενότερες επαφές και
σε άλλους τοµείς, µε τη µεγάλη αυτή χώρα.
Την 22/10/2014, σε δείπνο εργασίας που πραγµατοποιήθηκε µετά από πρωτοβουλία του πρέσβη
της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα κ. Ζου Ξιαολί και σε ανταπόδοση φιλοξενίας του στη
Λευκάδα τον παρελθόντα Αύγουστο, ο ∆ήµαρχος Λευκάδας κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, ανάµεσα
στα άλλα, πρότεινε την αδελφοποίηση του ∆ήµου Λευκάδας µε ένα κινεζικό παραθαλάσσιο ∆ήµο.
Ο κ. πρέσβης δήλωσε ότι θα παράσχει την αµέριστη συµπαράστασή του στην ευόδωση της
διαδικασίας αδελφοποίησης, που θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στην επιδιωκόµενη συνεργασία
µας πάνω σε θέµατα που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό, την παιδεία και τον τουρισµό. Ανέλαβε δε
την πρωτοβουλία να µεσολαβήσει στην Κυβέρνησή της χώρας του για να επιλεγεί µια πόλη, που να
έχει κοινά γνωρίσµατα µε τη Λευκάδα, άρα όσο το δυνατόν µικρή και παραθαλάσσια.
Έτσι επέλεξαν το ∆ήµο Ζουσάν (Zhoushan) µικρό σε σχέση µε τις πόλεις-µεγαθήρια της Κίνας,
µόλις 1.140.000 κατοίκων. Πρόκειται για ∆ήµο νησιωτικό (αποτελείται από πολλά µεγαλύτερα και
µικρότερα νησιά και νησάκια, τα σηµαντικότερα των οποίων συνδέονται µε την ηπειρωτική ακτή µε 5
γέφυρες).
Την 5/12/2014, µε µεσολάβηση της Κινεζικής Πρεσβείας, επισκέφθηκε το ∆ήµο µας κινέζικη
αντιπροσωπεία 10 ατόµων µε επικεφαλής τον αναπληρωτή ∆ήµαρχο, επιχειρηµατίες και άλλους
αξιωµατούχους από την πόλη Zhoushan. Κατά τη διάρκεια της 24ωρης παραµονής τους, στη
Λευκάδα, είχαν γόνιµη συζήτηση µε τον κ. ∆ήµαρχο για θέµατα συνεργασίας και ανάπτυξης,
γνώρισαν το νησί µας, τις ακτές και την ενδοχώρα και επισκέφθηκαν σηµεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια των πολιτιστικών, µορφωτικών ανταλλαγών και των εκ τούτων προσδοκωµένων
τουριστικών επαφών µας µε την Κίνα, αφού το γεγονός αυτό ασφαλώς θα συντελέσει στο να γίνει
γνωστός ο τόπος µας στην Κίνα και ως τόπος τουριστικού προορισµού, προτείνεται να λάβει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο απόφαση να αδελφοποιηθεί ο ∆ήµος Λευκάδας µε τον ∆ήµο Zhoushan της
Κίνας, ως πρώτο απαιτούµενο στάδιο για να ακολουθήσουν οι προβλεπόµενες από τις νοµοθεσίες
των δύο χωρών διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αδελφοποίησης µεταξύ των δύο ∆ήµων.
Ζουσάν (Zhoushan)
Γεωγραφική θέση: H Zhoushan βρίσκεται στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας στο νότιο ανατολικό τµήµα του Ποταµού Yangtse µέχρι τον όρµο του Hangzhou. Είναι η πρώτη πόλη της
Κίνας που αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος νησιών και είναι γνωστή ως «η Γή του Βούδα στη
θάλασσα» και «η Μητρόπολη της αλιείας και των λιµανιών». Η πόλη αποτελεί σηµαντική πύλη του
εσωτερικού της Κίνας µε τον έξω κόσµο και συνδέει το νότιο και το βόρειο τµήµα της Κίνας διαµέσου
του ποταµού Yangtse.
Τοπογραφία και τα τοπία: Τα νησιά της Zhoushan έχουν λοφώδη γεωµορφολογία. Η συνολική
ακτογραµµή ανέρχεται σε 2.448 χιλιόµετρα. Από αυτά τα 1.855 χιλιόµετρα είναι βραχώδης ακτή και
τα 530 χιλιόµετρα είναι ανθρωπογενής ακτή. Πέντε (5) διαδοχικές γέφυρες συνδέουν τη Zhousan µε
την ηπειρωτική χώρα. Το τεράστιο αυτό έργο, που ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2010 και
είναι η µεγαλύτερη οµάδα γεφυρών στην Κίνα. Από αυτές, η γέφυρα Xihoumen είναι η δεύτερη
µεγαλύτερη κρεµαστή γέφυρα στον κόσµο όσον αφορά το µήκος του κεντρικού ανοίγµατος.
Κλίµα: Έχει υποτροπικό κλίµα µουσώνων (θαλάσσιο) το οποίο χαρακτηρίζεται από ήπια
θερµοκρασία όλο το χρόνο. Η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι περίπου 16 ° C και η µέση ετήσια
βροχόπτωση είναι περίπου 927 έως 1620 χιλιοστά.
∆ιοικητική διαίρεση: Η Zhoushan είναι η µόνη πόλη του αρχιπελάγους στην Κίνα που έχει
δικαιοδοσία σε δύο περιοχές και δύο νοµούς: Dinghai District, Putuo District, Daishan County,
Shengsi County.
Περιοχή & Πληθυσµός: Ο µόνιµος πληθυσµός της Zhoushan είναι 1.140.000 σε συνολικά 1390
νησιά και 3.306 νησίδες. Η πόλη καταλαµβάνει µια περιοχή 1.440 τετρ. χλµ. Το κυρίως νησί έχει
έκταση 502,6 τετρ. χλµ και είναι το τέταρτο µεγαλύτερο νησί της Κίνας. Η πυκνότητα του πληθυσµού
είναι 672 άτοµα ανα τετρ. χλµ.

2

Ιστορία: Η Zhoushan έχει µακρά ιστορία. Οι άνθρωποι κατοίκησαν εκεί κατά τη Νεολιθική εποχή
πριν από 6.000 χρόνια. Η Zhoushan έχει αρχαία ονόµατα Haizhongzhou, Yongdong, Wengshan ή
Changguo, κλπ. Συστάθηκε σε επαρχία κατά τη δυναστεία των Τανγκ (738). Η δηµοτική λαϊκή
κυβέρνηση συστάθηκε το Μάρτιο του 1987.
Η Zhoushan έχει σηµαντική θέση στην ακτή για την άµυνα από την αρχαία εποχή κα, επίσης είναι
σηµείο επικοινωνίας της Κίνας µε το ∆υτικό πολιτισµό και κοµβικό σηµείο των θαλάσσιων
µεταφορών της Κίνας µε την Ιαπωνία και την Κορέα.
Οικονοµία & Εµπόριο: Η Zhoushan είναι ανάµεσα στις κορυφαίες 100 πόλεις µε ισχυρή δύναµη
ενσωµάτωσης στην Κίνα. Περιλαµβάνεται στην πρώτη οµάδα των παράκτιων πόλεων µε οικονοµική
ανάπτυξη κατά µήκος του ποταµού Yangtse στα παράλια της Κίνας. Είναι η πιο σηµαντική βάση
επισκευής πλοίων, επεξεργασίας προϊόντων, µεταφοράς φορτίων και βάση ναυτιλίας και τουρισµού
στην Κίνα.
Τουρισµός: Ο τουρισµός και οι συναφείς υπηρεσίες του έχει αυξηθεί πολύ και αποτελεί πολύ
σηµαντικό τοµέας της δηµοτικής οικονοµίας µε συνολικά έσοδα του τουρισµού των 26.680.000.000
γιουάν, σύµφωνα µε τη στατιστική του 2012. Μόνο το 2012, η Zhoushan προσέλκυσε 27.710.000
επισκέπτες (αριθµός που αντιστοιχεί περίπου 25 φορές τον πληθυσµό της), 310.500 εκ των οποίων
ήταν από το εξωτερικό.
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς τη Zhoushan είναι από τους µήνες Ιούνιο έως
Οκτώβριο.
Πολιτισµός: Στη Zhousan διοργανώνονται πολλά φεστιβάλ ετησίως.
Θαλασσινά Φεστιβάλ: στο Shenjiamen Λιµάνι της Zhoushan στο κύριο νησί, κατά τη διάρκεια ΙούληΟκτώβρη Πολιτιστικό Φεστιβάλ: στο Βουνό Πουτούο Nanhai Kwan-Yin. κατά το µήνα Νοέµβριο.
∆ιεθνές φεστιβάλ γλυπτικής στην άµµο Sand-festival κατά τη διάρκεια Ιούλιου – Οκτωβρίου. Τόπος
διεξαγωγής: Nansha Scenic, της πόλης Zhujiajian, στο πέµπτο µεγαλύτερο νησί, νοτιοανατολικά της
Zhoushan.
Τα 5 χαρακτηριστικά της Zhoushan:
1. Μοναδική τοποθεσία. Είναι κοµβικό σηµείο της ακτογραµµής της Ανατολικής Κίνας και του καναλιού
του ποταµού Yangtze.
2. Εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης του ελλιµενισµού πλοίων λόγω των 280χµ βαθειάς
ακτογραµµής.
3. ∆ιάσηµος ψαρότοπος µε πλούσιες πηγές αιολικής και παλιρροϊκής ενέργειας και προϊόντα
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
4. Μοναδική ναυτιλιακή και ναυπηγική βιοµηχανία. Είναι η πόλη µε το υψηλότερο ποσοστό ναυτιλιακής
οικονοµίας στην Κίνα.
5. Πολιτιστική γοητεία. Η στάση ζωής που εµπνέει ο Βουδισµός σε συνδυασµό µε τη ζωή στη θάλασσα
δηµιουργούν ανθρώπους επιµελείς, ειλικρινείς, ενωµένους και προοδευτικούς.»
Η διαδικασία της αδελφοποίησης προβλέπεται από τις δ/ξεις των άρθρων 219, 220 και 221 του Ν.
3463/2006 και αυτές της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
Το λόγο στη συνέχεια πήραν δηµοτικοί σύµβουλοι και ανέπτυξαν τις απόψεις τους οι οποίες
καταγράφονται στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη
του, τις δ/ξεις των άρθρων 219, 220 και 221 του Ν. 3463/2006 και αυτές της παρ. 15 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08 οµόφωνα αποφασίζει:
Να αδελφοποιηθεί ο ∆ήµος Λευκάδας, µε τον ∆ήµο Zhoushan της Κίνας, ως πρώτο
απαιτούµενο στάδιο για να ακολουθήσουν οι προβλεπόµενες από τις νοµοθεσίες των δύο χωρών
διαδικασίες για την ολοκλήρωση της αδελφοποίησης µεταξύ των δύο ∆ήµων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.12/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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