ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 17ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 238/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Ιουνίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 12217/15-6-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντοµίχης Ευάγγελος
3
Κούρτης Φίλιππος
3
Κακλαµάνη Αναστασία
4
Σέρβος Κων/νος
4
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5
Πολίτης Σπυρίδων
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Βλάχος Κων/νος
6
Σκληρός Παναγιώτης
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
Καββαδάς Θωµάς
10
Θερµός Ευάγγελος
10
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
12
Καρφάκη Μαριάννα
12
13
Γρηγόρη Ασπασία
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
14
Βικέντιος Νικόλαος
14
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Μήτσουρας Πέτρος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Σκληρός Φίλιππος
17
18
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
18
19
Γληγόρης Κων/νος
19
20
Χαλικιάς Ευάγγελος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Γιαννιώτης Οδυσσέας
22
23
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
23
24
Κατωπόδη Ευανθία
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
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33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 13 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, Κατωπόδη Ευανθία και Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
ου
4 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννιώτης Οδυσσέας, Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Θερµός Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 17ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Γνωµοδότηση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένα Λευκάδας.
Εισηγητές: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ∆ιοικ. Συµβ. ∆.Λ.Τ.Λ.
∆ηµήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τµήµ. Τεχνικών Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρ.
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Το θέµα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆.Λ.Τ.Λ. κ. Χαλικιάς, και ακολούθησε διαλογική
συζήτηση η οποία σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, έχει ως εξής:
«Χαλικιάς (ανάγνωση εισήγησης): Κύριε Πρόεδρε, πριν αναφερθώ στο Master Plan και στη γνωµοδότηση, ήθελα
να αναφέρω το εξής: Τοποθετήσαµε εδώ και λίγο καιρό τα πίλαρ στη Βασιλική, στη Λευκάδα και στο Νυδρί. Μετά
λύπης µου αναφέρω, µας ενηµερώσανε ότι άρχισαν οι δολιοφθορές. Εγώ θα πω από µικροφώνου ότι αυτά στοιχίζουν
γύρω στις 225.000 και δε θα ξαναβρούµε λεφτά να ξαναφτιαχτούν. Μόνο τούτο και τελειώνω εδώ.
Τώρα, για το Master Plan. Σύµφωνα µε το νόµο 4150/2013, οι λιµένες εκτός των τουριστικών κατατάσσονται
σε τέσσερις κατηγορίες, σε λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος, λιµένες εθνικής σηµασίας, µείζονος και λιµένες τοπικής
σηµασίας.
Ο λιµένας της Λευκάδας κατατάσσεται στους λιµένες που είναι µείζονος ενδιαφέροντος. Σύµφωνα µε το άρθρο
44, οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων µείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται να προβούν στη
σύνταξη, ολοκλήρωση, επικαιροποίηση αναπτυξιακού προγράµµατος (δηλαδή, Master Plan). Με το Master Plan
καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της ζώνης του λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι
όροι και περιορισµοί δόµησης, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της
λειτουργικότητας και ασφάλειας του λιµένα.
Επίσης, µέσα απ’ το Master Plan παρέχεται η δυνατότητα νοµιµοποίησης µη νοµίµως εκτελεσθέντων έργων
εντός της ζώνης λιµένα από τους φορείς διαχείρισης. Σας έχει δοθεί η εισήγηση. Νοµίζω ότι έχετε πάρει τα
τοπογραφικά και ολ’ αυτά, έχει γίνει και µία άτυπη συνάντηση των επικεφαλής µε το ∆ήµαρχο, ήρθε και ο µελετητής
όταν κάναµε Συµβούλιο στο Λιµενικό Ταµείο, µάλιστα είχε παρασταθεί και ο κύριος Γληγόρης, γίνανε κάποιες
παρατηρήσεις-τροποποιήσεις και εν πολλοίς καταλήγοντας… ∆ε ξέρω αν έχετε διάφορες απορίες-ερωτήσεις,
παρευρίσκεται ο κύριος Λάζαρης, αν υπάρχει κάποιο θέµα να απαντήσει.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης: Κύριε Χαλικιά, προφανώς το κοµµάτι του λιµένα της Λευκάδας, για να απαιτείται Master Plan είναι στην
τέταρτη κατηγορία της διάταξης και αυτό κάτι δείχνει, δηλαδή δείχνει κάτι για τη Λευκάδα, ότι είναι ένα λιµάνι τέταρτης
κατηγορίας, αντίστοιχο µπορεί να είναι (.). Άρα, είναι ένα λιµάνι το οποίο όταν λένε: «Κάνε Master Plan» έχει µία
σηµαντικότητα.
Εγώ, η πρώτη ερώτηση που θα ‘θελα να σας κάνω -και µπορεί να τελειώσω και εδώ πέρα πιθανόν τις
ερωτήσεις- είναι ότι σ’ αυτή τη σηµαντικότητα, δηλαδή, αυτό το Master Plan, το όραµα για το λιµάνι της Λευκάδας και
στη µελέτη που ήρθε σήµερα, πως προχωρήσατε στη διαδικασία των αναδόχων; ∆ηλαδή, έγινε ένα ολοκληρωµένο
πακέτο µελετών και είπαµε: «Ας κάνουµε ένα διαγωνισµό πακέτο µελετών» ή ακολουθήθηκε κάποια άλλη διαδικασία
έτσι ώστε -πιθανόν όχι επί της θητείας σας- να προχωρήσουµε στο όραµα, στο Master Plan µας;
Πρόεδρος: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Αν µου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ µία ερώτηση στον εισηγητή. Ποια είναι η
διαδικασία που θα ακολουθηθεί από δω και στο εξής και ποιος θα είναι ο φορέας που θα ελέγξει και θα εγκρίνει -γιατί
εµείς γνωµοδοτούµε σήµερα- το τελικό σχέδιο; Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; ∆εν υπάρχουν. Ο εισηγητής έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Το Master Plan έχει περάσει από το Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου και θα σταλεί στην Ε.Σ.Α.Λ. για να
εγκριθεί. Κώστα, δεν κατάλαβα την ερώτηση ακριβώς… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι, επανέλαβε. Έγινε µε
απευθείας ανάθεση αν θυµάµαι καλά.
Πρόεδρος: Οµιλίες-τοποθετήσεις; (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Στο θέµα µας, πρέπει να γνωµοδοτήσουµε για τη
συγκεκριµένη µελέτη. Όσοι έχουν γνώσεις ειδικές -προφανώς απαιτούνται ειδικές γνώσεις, είναι ένα εξειδικευµένο
θέµα- καλό θα είναι να τις καταθέσουν και να καταγραφούν -αν θέλετε- εάν µπορεί να βελτιωθεί αυτό το σχέδιο να
βελτιωθεί µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της γνωµοδότησης. Η κυρία Καρφάκη έχει το
λόγο.
Καρφάκη: Καταρχήν, (…) µε απορία, πρέπει κάποιος να τοποθετηθεί στη µελέτη αλλά µπορώ κι εγώ να την
εξηγήσω και να κάνω και τις παρατηρήσεις µου συγχρόνως για να τοποθετηθούν… ∆ηλαδή, (..) λέτε
«τοποθετηθείτε», τώρα αυτό δεν το καταλαβαίνω, εντάξει, εγώ µπορεί να της έριξα µία µατιά και ο Γρηγόρης, εν πάση
περιπτώσει, ξεκινάω εγώ λοιπόν, εννοώ ότι έπρεπε να αναλυθεί περιληπτικά και η µελέτη να τοποθετηθούµε. Εν
πάση περιπτώσει, ξεκινάω, κάνω µία προσπάθεια εγώ µαζί µε τις παρατηρήσεις µέσα.
Αν δεν υπάρχει αυτή η µελέτη ‘Έργων Ανάπτυξης Λιµένων’, νοµοθετικά -λέω από νοµοθεσία, δε λέω
πρακτικά και τι µπορούµε να κάνουµε- δε µπορούµε να αξιοποιήσουµε το λιµάνι, δε µπορούµε να παρέµβουµε
πουθενά, δε µπορούµε να δώσουµε µία ένωση του λιµανιού του λιµανιού µε την πόλη, να παρέµβουµε δε µπορούµε
και επειδή αλληλοεµπλέκονται, αλληλοσυγκρούονται χρήσεις στη χερσαία ζώνη κάτω, δε µπορούµε να τις
οµαλοποιήσουµε. Νοµοθετικά δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτό, είναι σαν να µην έχουµε τίποτα, όποιο όραµα και όποια
φαντασία και οτιδήποτε βάλουµε στο µυαλό µας.
Εποµένως, πρέπει να γίνει αυτή η µελέτη που αντιµετωπίζει λοιπόν και στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο
αυτή την αλληλοεµπλοκή των δραστηριοτήτων και προσπαθεί να αναβαθµίσει τη λειτουργικότητα του λιµανιού και τη
βιωσιµότητα πλέον αφού πέρασε στα χέρια µας και είναι δική µας ευθύνη πλέον η βιωσιµότητα η οποία απ’ το είδος
πια της χρήσης εισπράττει χρήµατα, άρα µπορούµε να την εξασφαλίσουµε προδιαγράφοντας ας πούµε κάποια
πράγµατα. Να ξεκαθαρίσουµε ότι αυτή η µελέτη είναι σε προκαταρκτικό στάδιο, δεν είναι κάτι τελικό, είναι σε
προκαταρκτικό στάδιο και περιλαµβάνει επιµέρους µελέτες, περιλαµβάνει τη µελέτη των λιµενικών έργων, τη
χωροταξική, την πολεοδοµική και την κυκλοφοριακή µελέτη στη χερσαία ζώνη (αυτή που ορίζει ως χερσαία ζώνη),
περιλαµβάνει την οικονοµοτεχνική µελέτη (κόστος-όφελος) και την τοπογραφική µελέτη και ξεκινάµε απ’ το λιµάνι, τι
κάνει στο λιµάνι λοιπόν. Στο λιµάνι αρχίζοντας, µιλάω µόνο για το λιµενικό έργο τώρα και µετά θα πάω στη ξηρά. Στο
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λιµάνι, χωρίζοντας περιοχές και ξεκινώντας από την περιοχή που είναι απέναντί µας και µέχρι εδώ στα parking
µπροστά, η οποία είναι περιοχή που δεν έχει όχληση και τώρα δε δένουν και πολλά σκάφη, µικρές λέµβοι δένουνε,
κάνει µικρές παρεµβάσεις αυξάνοντας τις δέστρες και τις παροχές στο υπάρχων κρηπίδωµα και κάνει µία αύξηση στις
θέσεις ελλιµενισµού από… 27 νέες θέσεις, κύριε Λάζαρη, αν δε κάνω λάθος, βάζει 27 νέες θέσεις. Κάνει σύνολο 61.
Παίρνει την άλλη περιοχή της µεγάλης όχλησης, αυτή που πραγµατικά λέµε και εµείς τώρα λιµάνι, το παραλιακό
µέτωπο δηλαδή (τη Γολέµη) και κάνει πάλι µία µεγάλη προσαύξηση βάζοντας πλωτές προβλήτες ανά 45 µέτρα (εδώ
σηµειώνω και θα τοποθετηθώ µετά, ανά 45 µέτρα µπαίνουν σκάφη µέχρι 13, 13,5 το πολύ µέτρα και κάνει µία
χωρητικότητα συν 64 απ’ αυτά που είχαµε παλαιότερα, κάθετες προβλήτες στο παραλιακό µέτωπο και βάζει τις
παροχές στο κρηπίδωµα κ.λπ., φτάνει µέχρι εκεί που είναι τώρα το καράβι, το µπαρ, αυτή η περιοχή, εκεί λοιπόν
παρκάρει τη συγκοινωνία (αν υπάρχει), παρκάριζε το Μεγανήσι νοµίζω εκεί, και συνεχίζει λοιπόν την περιοχή από κει
και πέρα µέχρι τον Πόντε, εκεί κάνει πάλι τρεις πλωτές προβλήτες και κάνει µία προσαύξηση συν 85 θέσεις, και
αφήνει στο τέλος χωρίς να βάζει προβλήτες -µε συνεννόηση ∆ήµου, Λιµεναρχείου κ.λπ.- κάποια ειδικά σκάφη,
µεγαλύτερα σκάφη να µπορούν να παρκάρουν. Αφήνει ανέγγιχτη την περιοχή την οποία λέει Π4 από τον Πόντε µέχρι
το περίπτερο κάτω (το τουριστικό περίπτερο) και βάζει µόνο -εδώ θα επανέλθω στην τοποθέτησή µου- µία θέση για
λέµβους υποδοχής κρουαζιερόπλοιων και πάλι δεν πειράζει από άποψη θάλασσας, λιµενικών έργων την περιοχή της
Σικελιανού όλη, απλά βάζει κάποιες δέστρες καινούργιες και κάποια εξυπηρέτηση των µικρών λέµβων, αυξάνοντας
έτσι και το νούµερο των µικρών λέµβων που µπορούν να παρκάρουν εκεί και συνολικά από 150 τόσα -δε θυµάµαικάνει 303 θέσεις, διπλασιάζει δηλαδή τα σκάφη στην…
Οµιλητής: Μπράβο µας, ολόκληρη µαρίνα…
Καρφάκη: Όχι, είναι µισή µαρίνα. ∆ιπλασιάζει λοιπόν τα σκάφη και αυξάνει και τις λέµβους από 30 τόσο σε 61. Αυτό
είναι το λιµενικό έργο. Μετά αρχίζει τις παρεµβάσεις (στις βασικές θα µείνω), κάνει κάποιες αναβαθµίσεις υπηρεσιών,
πίλαρ (και δε ξέρω αν αυτά που βάζουµε ήδη συµπίπτουν µ’ αυτές τις θέσεις κύριε Χαλικιά), δέστρες στα
κρηπιδώµατα, µάλλον κάνει και µία ανακατασκευή στο κρηπίδωµα της Γολέµη (δε ξέρω, γιατί ίσως να µη βολεύει το
ύψος για να βγούνε), κάνει µία πιάτσα ταξί εδώ, απέναντί µας, στη Γολέµη το (.) µας υπακούει σαν πρόταση του
∆ήµου και κάνει µία νησίδα στη µέση, αυτό για λόγους κυκλοφοριακούς, κάνει στη Γολέµη µία νησίδα και αφήνει έξω
από τη θάλασσα 3 µέτρα για εξυπηρέτηση των σκαφών. Επίσης, 3 µέτρα αφήνει και στην άλλη περιοχή, από το
καράβι και κάτω µέχρι τον Πόντε και αφήνει και 3,5 µέτρα να εξυπηρετείται αποκλειστικά το λιµάνι διά ξηράς. Άρα,
εµείς οι Λευκαδίτες εδώ, αυτό το πλάνο ξεχνάµε την πρόσβαση απ’ το καράβι και κάτω, (..) στην παραλία, το µέτωπο
που πάµε σήµερα, σ’ αυτό που δεν υπάρχει για εµάς, είναι σαν να βλέπουµε, όπως βλέπουµε και στ’ άλλα λιµάνια
που επισκεπτόµαστε, καµία σχέση µε το λιµάνι, δηλαδή, για να το δούµε θα θέλουµε… ∆εν το λέω απαραίτητα κακό
αυτό. ∆εν παρεµβαίνει καθόλου στην περιοχή αυτή από τον Πόντε και κάτω, απλώς υποδεικνύει ότι πρέπει το
περίπτερο να δοθεί σε (..). Αυτά που έχουµε ξεκινήσει τα συµπεριλαµβάνει, ότι πρέπει το κάστρο να βοηθηθεί, να
αναµορφωθεί, να βελτιωθεί µάλλον και εκείνο που κάνει· βάζει 1,5 µέτρο έξω στη Σικελιανού (εκεί που καθόµαστε
τώρα, στα µπαράκια), µας το αποκλείει και µας βάζει 1,5 µέτρο µέσα για να εξυπηρετούνται οι βάρκες και ξεκινώντας
λοιπόν από εδώ τώρα -για να µη λέω πολλά λόγια- εµείς θα εκφράσουµε µία αντίθεση σ’ αυτό, αν δε χωροθετηθεί
αυτή η θέση των τραπεζοκαθισµάτων, αν δε λυθεί µε κάποιο άλλο τρόπο, και λέµε: «Γιατί αυτό το 1,5 µέτρο;» Γιατί δε
χρειάζεται, δεν είδαµε κανένα βαρκάρη να ενοχλείται στο λιµάνι, σ’ αυτό το λιµάνι της Σικελιανού. Το 1,5 µέτρο. Αφού
έχουµε απέναντι, γιατί να µην το βάζαµε απέναντι και να µην παρενοχληθεί προς το παρόν -αν δε δώσουµε λύσηστον καφέ του Λευκαδίτη, στη διασκέδαση του τουρίστα γιατί αυτό το έχουµε ανάγκη εµείς. Εδώ εκφράζουµε την
ένστασή µας. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)…Εντάξει, είναι και καταγεγραµµένα.
Μία άλλη ένσταση που θέλουµε να εκφράσουµε, είναι ότι η θέση της λέµβου µπαίνει εκεί, γιατί τη βάζει εκεί τη
λέµβο; Τις υποδοχές των κρουαζιεροπλοίων τη βάζει στο τουριστικό περίπτερο, µε τι σκεπτικό; ∆ηλαδή, έχουµε ένα
λιµάνι που παραµένει επί εκατοντάδες χρόνια στην ίδια µορφή, ένα τουριστικό λιµάνι που µπαίνουν µικρά σκάφη.
Είχαµε την ευκαιρία µε µία µελέτη που κάναµε, που κάνανε οι προηγούµενοι από εµάς επί 25 χρόνια, να πάρει µία
επέκταση αυτό το λιµάνι στον Αβλέµονα, στο περίγραµµα αυτό και να µπορεί έστω µετά από 200 χρόνια να
αλλάξουµε λίγο, λίγο, όχι τη µορφή του λιµανιού ως προς το είδος, δηλαδή να αλλάξουµε το τουριστικό και να το
κάνουµε εµπορικό, γιατί ευτυχώς, η Λευκάδα έχει αυτή τη µορφή που εµπορικό δε γίνεται ποτέ, δεν το χρειαζόµαστε,
µπαίνουµε από τη ξηρά.
Εποµένως, λέω, γιατί αυθαίρετα µπαίνει η περιοχή εκεί για µία υποδοχή κρουαζιέρας και δε σεβόµαστε όλη
τη δουλειά όλων αυτών των χρόνων και το κρουαζιερόπλοιο το µικρό να φτάνει στο λιµάνι µας, ο κόσµος να
κατεβαίνει στο λιµάνι µας, αφού καθορίσουµε ποιο θα είναι το όριο του Αβλέµονα. Η προηγούµενη µελέτη της
σύνδεσης, γιατί από εδώ δε ξέρουµε ποιο θα είναι το όριο µας, η σύνδεση της Λευκάδας δε ξέρουµε που θα µας
βγάλει, θα µπορούσε µία µικρή επέκταση να µας φέρει µέσα. Άρα, πρέπει οπωσδήποτε να δούµε την απέναντι
πλευρά την οποία την αφήνει και εκτός χερσαίας ζώνης, επειδή υπήρχε πάντα η υποθαλάσσια και επειδή δεν
καθορίστηκε από τούτη τη µεριά η χερσαία ζώνη, έµεινε απ’ έξω γιατί περίµενε το άλλο έργο να κολλήσει. Άρα,
συνεχίζουµε και εµείς, το βγάζουµε απ’ έξω τώρα και βάζουµε τη λέµβο αυθαίρετα ότι θα την κάνουµε έξω απ’ τα τρία
µπαστούνια της Αµµόγλωσσας, εµείς έχουµε διαφωνήσει και στη συνάντηση µε το ∆ήµαρχο, βέβαια µπορεί να είναι η
γνώµη της πλειοψηφίας αυτή, αλλά έχουµε συµφωνήσει ότι αυτό δεν το αποδεχόµαστε.
Μία ένσταση που έχουµε επίσης, είναι ότι αυτή η χερσαία ζώνη, αναγκαστικά τη βάζει τώρα και εκφράζει
µέσα γραπτά ότι την έχει περάσει µε µεθόδους προσεγγιστικές και δεν είναι ακριβής και θέλει επανακαθορισµό,
δηλαδή, θα περάσουµε µία χερσαία ζώνη τώρα, γιατί να µην την κάνουµε µια και καλή; Και εκεί που αφορά
δραστηριότητες, δηλαδή στο ρυµοτοµικό της Σικελιανού ας πούµε, της Γολέµη. Γιατί να µην την ταυτίσουµε, να
τελειώνουµε µε τις αρµοδιότητες, ποιο είναι του Λιµενικού Ταµείου, ποιο είναι των ιδιωτών, έχει ένα πρόβληµα
προσδιορισµού δηλαδή. Ένα άλλο πρόβληµα προσδιορισµού έχει ότι µπαίνει το ρυµοτοµικό στην περιοχή του
Θεάτρου µέσα στη χερσαία ζώνη, και εκεί θέλει επαναπροσδιορισµό. Άλλο πρόβληµα δε ξέρω. ∆ηλαδή, εµείς
µένουµε στο ότι δεν παραβλέπουµε…. Κάτι ακόµα, στην παραλία κάτω έχει µία µελέτη ανάπλασης που είναι αυτή
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που είχε γίνει απ’ το παρελθόν και συµφωνήσαµε τώρα και πληρώσαµε και την αντιγράφει, και την τοποθετηθεί. Και
σ’ αυτό συµφωνούµε. Εκεί που δε συµφωνούµε είναι στη µεριά του Αβλέµονα, στη θέση της λέµβου και στο 1,5 µέτρο
της Σικελιανού.
Τώρα, άλλες παρατηρήσεις, µικρο-παρατηρήσεις (το που κάνει πιάτσες ταξί, που κάνει εξυπηρέτηση, το που
βάζει… ∆ε νοµίζω ότι είναι τόσο σηµαντικό γιατί είναι σε στάδιο προµελέτης και ολ’ αυτά µε οριστικές µελέτες… Ά,
κάνει λοιπόν προκαταρκτική-οριστική δεν είναι, δε µπορείς να πας στο λιµάνι κάτω να δουλέψεις µ’ αυτή, πρέπει να
βγάλεις εργολαβία συγκεκριµένη και να κοστολογήσεις- ένα κόστος οφέλους η οικονοµοτεχνική µελέτη -κι αυτό είναι
βασικό, το ξέχασα- και αυτή τη δουλειά εδώ πέρα που πρόκειται να γίνει την κοστολογεί 2.600 που περιλαµβάνει
εργασίες που πρόκειται να γίνουν συν πολεοδοµικές παραβάσεις στις παραλίες· που µ’ αυτό τον τρόπο µας δίνεται η
δυνατότητα να τα κοστολογήσουµε και για να εγκριθεί αυτή η µελέτη πρέπει να έχει µία σύγκριση κόστους-οφέλους
και βάζει λοιπόν και λέει: «Αν κάνουµε αυτό το λιµάνι έτσι όπως λέµε, στα πέντε χρόνια (δε θυµάµαι και τα νούµερα
τώρα), στα πέντε χρόνια νοµίζω βάζει ότι θα παίρνουµε 320.000.» Για να βγάλει αυτή τη βιωσιµότητα, το parking του
Λιµενικού Ταµείου το βάζει να γίνεται επί πληρωµή, δηλαδή, να µην είναι δωρεάν, αλλά το πιο δύσκολο -δεν είναι
µόνο αυτό το θέµα- είναι ότι το δίνει και στο λιµάνι, δηλαδή, στις χρήσεις του λιµανιού και λέει ότι: «Σ’ αυτό το parking
άµα πληρώνουνε 2,00 ευρώ και µετά βάζει και µε την ώρα, µε τη συνέχεια άλλο µισό ευρώ, θα παίρνει 160.000 το
χρόνο.» ∆ηλαδή, τώρα αυτό είναι λίγο το περίεργο· ένα λιµάνι ολόκληρο θα µας δίνει 300.000 και ένα parking θα µας
δίνει 160.000. Μπορεί ο λογαριασµός του να είναι υπερτιµηµένος, δηλαδή και εµείς εδώ σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο
πρέπει να το δούµε αυτό, γιατί να παίρνει 160.000 και να µην παίρνει 50.000 ή να µην παίρνει (αν θέλουµε δωρεάν
θέσεις) ή να παίρνει 70.000. Ίσως είναι υπερτιµηµένος λέω, γιατί όταν εγώ βλέπω ένα λιµάνι τεράστιο να παίρνει
300.000 στην πενταετία και αυτό να παίρνει 160.000· λέω: «∆ε χρειάζεται να κάνουµε λιµάνια, να κάνουµε parking.»
Είναι λίγο αντίφαση αυτό διαβάζοντας το. Οπότε πρέπει να το δείτε το θέµα του parking και τι έσοδα και τι εισιτήρια
θα έχει.
Αυτή είναι η τοποθέτησή µας, αυτές οι ενστάσεις, εµείς δεν έχουµε να πούµε κάτι, αυτό πρέπει να υπάρχει,
αλλά να δούµε τα θέµατα που είπαµε, και να µην καταργούµε… Όταν καταργούµε -εγώ θέλω να καταλάβει µια και
καλή η ∆ηµοτική Αρχή- δουλειά προηγούµενων δηµιουργούµε πάρα πολλά προβλήµατα στο µέλλον. Καταργήσαµε
λοιπόν, το θέµα το αφήσαµε στην άκρη, ζεύξη, µικρό κρουαζιερόπλοιο µέσα και αρχίζει µία εκκρεµότητα στο λιµάνι
µας, λύνουµε τα προβλήµατα από κει και πέρα και από εκεί και έξω θα τα βρούµε µπροστά µας, γιατί δε θα τα
βρούµε µόνο εκεί, θα τα βρούµε στην πόλη µας· που δε µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε, ότι δε µπορούµε να
εφαρµόσουµε αυτή τη µελέτη αν δεν υπάρχει. Αυτή η µελέτη µας αποκλείει να βγούµε απ’ τη Λευκάδα, απ’ την
παραλία, µόνο από ένα δρόµο µετά, όχι στο ξενοδοχείο του Χατζή, στον από κάτω. Γίνεται να βγει και να µπει όλη η
Λευκάδα απ’ αυτό; Είναι µη εφαρµόσιµο. Άρα, όταν καταργείς δουλειές ετών δηµιουργείς πολλά προβλήµατα στην
πόλη σου και εµείς καλούµε τη ∆ηµοτική Αρχή να ξανασκεφτεί αυτή την πλευρά, όπως ξανασκέφτηκε κάποια απ’ τη
ζεύξη, όµως δεν τα έχει σκεφτεί όπως πρέπει ακόµα και πρέπει να τα ξανασκεφτεί, οφείλει να τα ξανασκεφτεί, διότι
αυτό δεν εφαρµόζεται χωρίς αυτό, όχι για (.), αλλιώς µη µας το φέρνει αυτό, να το κρατήσει στο ντουλάπι και να λέει:
«Το ‘χω για νοµοθετική εργασία»… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Προπαρασκευαστική. Αυτά, ευχαριστώ.
(……ασαφής διάλογος…….)
Πρόεδρος: Τώρα, ερωτήµατα… ∆ε ξέρω αν τέθηκαν άλλα ερωτήµατα, αλλά αν θέλετε κάποιες επεξηγήσεις πάνω
στο σχέδιο… Νοµίζω ότι και η κυρία Καρφάκη είπε αρκετά πράγµατα…
Καρφάκη: ∆εν είναι εύκολο, είναι δύσκολο.
Πρόεδρος: Είναι δύσκολο, είναι εξειδικευµένο θέµα. Αν θέλεις, Μαριάννα, κλείσε το µικρόφωνό σου.
Καρφάκη: Αλλά δεν είναι και…
Πρόεδρος: Να δώσει και ο κύριος Λάζαρης κάποιες διευκρινήσεις επί του σχεδίου και να (..)… Αν µου επιτρέπετε, να
δώσουµε το λόγο στον κύριο Λάζαρη να µας πει κάποιες λεπτοµέρειες όσον αφορά την οργάνωση του χώρου του
λιµανιού και µετά να δούµε πως θα πορευτούµε, τέλος πάντων τι άλλες προτάσεις θα κατατεθούν.
Κύριε Λάζαρη, έχετε το λόγο.
Λάζαρης Σπυρίδων: Όσον αφορά την ανάπτυξη και τον ελλιµενισµό των σκαφών δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα
µε την κυρία Καρφάκη, περιέγραψε τον τρόπο µε τον οποίο προτείνει η µελέτη την οργάνωση του λιµένα. Τώρα, όσον
αφορά τη χρήση του κρηπιδώµατος, αυτό που λέει µέσα η µελέτη (3 µέτρα), για χρήση, εξυπηρέτηση των σκαφών,
και αφορά όλο το µέτωπο από την Π1 έως και τον Πόντε.
Καταρχήν, όντως µέσα η µελέτη αναφέρει αυτό το χώρο ως χώρο εξυπηρέτησης σκαφών. Είχε γίνει µία
συζήτηση µε την Υπηρεσία, γιατί σε µία πρώτη προσέγγιση που είχε γίνει από τους µελετητές, παρέµειναν οι θέσεις
παραβολής των σκαφών όπως είναι σήµερα, δηλαδή κάθετα, τα σκάφη, πρότεινε σε πρώτη φάση η µελετητική οµάδα
να παραµείνουν τα σκάφη, να ελλιµενίζονται µ’ αυτό τον τρόπο που ελλιµενίζονται σήµερα στην οδό Γολέµη και να
υπάρχει µία δεύτερη παράλληλη πλωτή προβλήτα µε το κρηπίδωµα στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ της µαρίνας, του
θαλάσσιου χώρου της µαρίνας και του κρηπιδώµατος της πόλης. Αντί αυτού υπήρχε µία ολόκληρη συζήτηση και
τελικά τροποποιήθηκε αυτή η πρόταση και µπήκανε κάθετες οι προβλήτες, ακριβώς για το λόγο, καταρχήν να
αυξηθούν και οι θέσεις ελλιµενισµού, αλλά και κατά δεύτερον, να µπορέσουµε να απελευθερώσουµε αυτά τα 3 µέτρα
από αυστηρές χρήσεις εξυπηρέτησης των σκαφών. ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή, επειδή όλα τα σκάφη ελλιµενίζονται
κάθετα στις πλωτές προβλήτες, ναι µεν αυτά τα 3 µέτρα όντως περιγράφονται σαν χώρο εξυπηρέτησης σκαφών µε
την έννοια φυσικά ότι δε µπορεί κάποιος να πάει να τα καταλάβει εκεί πέρα, γιατί είναι µία ζώνη που κάποιος πρέπει
να κινηθεί ελεύθερα, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες, δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να
περπατήσει και να απολαύσει την πόρτα του κάτω στο κρηπίδωµα µπορεί ανεµπόδιστα να το κάνει, δηλαδή είναι µία
ζώνη η οποία δεν έχει ούτε πίλαρ µέσα, ούτε δέστρες, ούτε οτιδήποτε άλλο εξοπλισµό αφορά τον ελλιµενισµό των
σκαφών. Αυτό φυσικά συµβαίνει µέχρι και την τελευταία κάθετη πλωτή προβλήτα· που είναι λίγο πριν απ’ τα
σηµερινά απέναντι απ’ την πλατεία του Φοίνικα.
Στο κοµµάτι πλέον από κει και πέρα, ο χώρος της χερσαίας ζώνης έχει µεγάλη έκταση µε αποτέλεσµα…
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Πρόεδρος: Συγγνώµη για τη διακοπή. Παρακαλώ, ησυχία συνάδελφοι. Μπορείτε να συνεχίσετε, παρακαλώ την
προσοχή σας για το θέµα.
Λάζαρης: Εντάξει, διευκρινιστικές είναι… Όσον αφορά το τµήµα από την τελευταία κάθετη πλωτή προβλήτα µέχρι και
τον Πόντε είναι µία περιοχή όπου ο χώρος της χερσαίας ζώνης έχει µεγάλο βάθος. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα και στο
µελετητή -φυσικά θα µιλήσω µετά για τη διαµόρφωση της χερσαίας ζώνης- να µπορέσει εκεί πέρα να κρατήσει τις
θέσεις παραβολής των σκαφών κάθετα στο κρηπίδωµα όπως υπάρχει σήµερα, δηλαδή σήµερα µπορεί κάποιος να
κινηθεί εκεί πέρα σε πιο στενό πεζοδρόµιο (ας το πούµε) γιατί µετά µεσολαβεί ο δρόµος και δεν υπάρχει κάποιο
εµπόδιο στην κίνηση, διότι όποιες κατασκευές υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των σκαφών· αυτά γίνονται στη ζώνη
γύρω στους 80 πόντους, δηλαδή, πίλαρ, δέστρες και οτιδήποτε άλλο αφορά άµεσα την εξυπηρέτηση των σκαφών
γίνεται 80 πόντους. Από κει και πέρα, ένα πεζοδρόµιο 3 µέτρων συν τα 3,5 µέτρα· που θα εξηγήσω µετά τι είναι
αυτός ο εσωτερικός δρόµος, είναι µία ζώνη ελεύθερη να κινηθεί κάποιος χωρίς να υπάρχουν διάφορα εµπόδια που
θα καθιστούσαν ας πούµε προβληµατική την πορεία του.
Τώρα, όσον αφορά το τµήµα που είπατε για την οδό Σικελιανού. Είναι ένα σηµείο που θεωρώ ότι
προβληµάτισε και την Τεχνική Υπηρεσία αλλά και τους µελετητές «τι γίνεται µ’ αυτή τη ζώνη εκεί πέρα, του 1,5
µέτρου.» Απ’ τη στιγµή που θέλουµε εκεί να έχουµε κάποιο ελλιµενισµό σκαφών, συνήθως αυτά τα σκάφη που είναι
εκεί πέρα είναι παραδοσιακά σκάφη, µικρά ή κάποιες µικρές λέµβοι οι οποίες έχουν τέτοιο ύψος που µπορούν να
περάσουν κάτω από τις δύο γέφυρες (µιλάω για τη ξύλινη και για τον Πόντε), χρειάζεται οπωσδήποτε ένα µικρό χώρο
να εξυπηρετηθούν, αν θέλουν, εάν µπορούν να µεταφέρουν κάποια πράγµατα ή οτιδήποτε, δε σηµαίνει ότι αυτός ο
χώρος θα είναι ένας χώρος λόγω της µη έντονης χρήσης ως λιµένα µε την έννοια του τουριστικού λιµένα, αλλά είναι
µία περιοχή η οποία είναι -ας το πούµε- ήπιας, πολύ ήπιας ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων, χρειάζεται ένα
πλάτος ικανό ώστε να µπορεί αν θέλει κάποιος να εξυπηρετήσει. Ωστόσο υπάρχει όντως αυτή η πρόταση που λέτε:
«Τι θα γίνει µε τα τραπεζοκαθίσµατα, ότι θα πρέπει να µεταφερθούν, θα πρέπει να υπάρξει µία λύση επ’ αυτού.» Το
Master Plan σ’ αυτή τη φάση και σ’ αυτή την κλίµακα που επεµβαίνει αυτή τη στιγµή δεν απαντάει και θεωρώ ότι δε
θα έπρεπε να απαντήσει για τα τραπεζοκαθίσµατα, γιατί είναι µία διαδικασία η οποία αφορά µετέπειτα -ας το πούµεπροτάσεις διαµόρφωσης του χώρου, δεν τ’ αποκλείει όµως, αν θυµάµαι καλά, κάποια ζώνη µετά το 1,5 µέτρο ώστε
να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν και τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην οδό
Σικελιανού.
Όσον αφορά το τµήµα της χερσαίας ζώνης απ’ την περιοχή Π1 έως και την Π3, οι µελετητές εφάρµοσαν
ουσιαστικά όλες τις προηγούµενες -απ’ το 2004 και µετά- µελέτες που έχουν γίνει και αφορούν την παραλία της
Λευκάδας και τις διάφορες µελέτες ποδηλατοδρόµου που υπάρχουν στην οδό Γολέµη. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον
οποίο δηµιουργήθηκε µία οδός -ας το πούµε- ήπιας κυκλοφορίας παράλληλα µε το κρηπίδωµα από το σηµείο που
τελειώνει η τελευταία πλωτή προβλήτα στην περιοχή Π3 µέχρι και τον Πόντε. Αυτός είναι ένας δρόµος ο οποίος
αρχικά πραγµατικά στο σχέδιο που αναπτύχθηκε τόσα χρόνια υπήρχε σαν (.) ποδηλατόδροµος στη µελέτη εισόδου
της παραλίας και ουσιαστικά δεν πρόκειται να αλλάξει ο χαρακτήρας του, γιατί όλος αυτός ο δρόµος σ’ αυτό το σηµείο
δεν αφορά µία συνεχή κυκλοφορία, αλλά είναι µία ήπια αποκλειστικά κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των σκαφών
µε µπάρα και µε όρους που θα καθοριστούν στη συνέχεια.
Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο τµήµα (το πολεοδοµικό από πίσω) δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την
είσοδο της πόλης απ’ αυτές τις µελέτες που έχουν ήδη εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τώρα, η παρατήρηση
όπου αφορά τη µελέτη της υποθαλάσσιας ζεύξης είναι κάτι το οποίο το κρατάµε και αυτό δεν το σχολιάζω στην
παρούσα φάση γιατί είναι ένα θέµα, οκέι.
Τώρα, δεν κατάλαβα καλά, συγγνώµη, γιατί δεν τ’ άκουσα εκείνη τη στιγµή, την παρατήρησή σας σχετικά µε
το κρουαζιερόπλοιο στην περιοχή Π5, ότι υπήρχε κάποια µελέτη… Συγγνώµη, δεν τ’ άκουσα αυτό…
Καρφάκη: Υπήρχε µία µελέτη, δε ξέρω αν τη γνωρίζετε, ότι µε την είσοδο της νέας πόλης που οριοθετούνται
περίπου 80 µέτρα µέσα από το σηµερινό όριο του Αβλέµονα, αφού αναγκαστικά θα µετατεθεί αυτό το όριο, το λιµάνι
µας χωράει να µπει ένα µικρό κρουαζιερόπλοιο 100 µέτρων, να γυρίσει µπροστά απ’ τη ‘Μαργαρίτα’… Αυτή είναι µαζί
µε τη µελέτη της υποθαλάσσιας… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όχι, είναι αυτή που δηµοπρατήθηκε -µη µου λέτε
τώρα µελέτη ή πρόταση- πριν τέσσερα χρόνια και τη σταµατήσαµε, τι µελέτη ή πρόταση; (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Αυτοί που πήγανε δύο και δεν τους σταµατήσαµε και µείναµε εκεί. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η µελέτη.
Γιατί τη λέµβο από το κρουαζιερόπλοιο, ποιος το επέλεξε δηλαδή, ο µελετητής που φαντάστηκε και έβαλε εκείνη την
είσοδο, την υποδοχή της λέµβου του κρουαζιερόπλοιου στο περίπτερο; Γιατί; Γιατί; Να έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο,
να κάθετε απ’ έξω, από πίσω, να µην το βλέπει κανένας ότι µπαίνει και να έρχονται εκεί να κατεβαίνουν… Που το
φαντάστηκε; Από πού πήρε τη νοµιµοποίηση; (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….∆εν είστε εσείς αρµόδιος, κύριε
Λάζαρη, δεν είστε εσείς, δε ρωτάω εσάς, ρωτάω τη ∆ηµοτική Αρχή. Κάτι και να το βάλουµε το βάζουµε για να
υπάρχει, θα µπορούσαµε να το βάλουµε και στο µέλλον, αλλά να µην το βάλουµε καθόλου τώρα αυτό. Τι βάζουµε;
Αφού δεν υπάρχει εκεί πρόταση συγκεκριµένη, µελέτη συγκεκριµένη, ούτε καν προµελέτη να φτάσει το
κρουαζιερόπλοιο, να ακουµπήσει κάπου και να κατεβάσει επιβάτες δηλαδή. Λέµε λοιπόν, θέλετε να το βάλετε εκεί;
Λάβετε υπόψη σας και τη µελέτη που έχει γίνει µέχρι τώρα για να µπαίνει το µικρό κρουαζιερόπλοιο µέσα. ∆εν είναι
κακό, η Λευκάδα, και απευθύνοµαι σε όλους, αυτό το πράγµα ότι χωράµε τα σκαφάκια, τα µικρά σκαφάκια και
έρχονται τα σκάφη τα µεγάλα και µένουν απ’ έξω και πάµε στο κάστρο να τα δούµε, δεν είναι κακό να µπούνε µέσα,
να αλλάξει λίγο αυτή η µορφή, αλλά πάλι προς το τουριστικό και προς καλύτερη ποιότητα του λιµανιού µας. Αυτό
λέµε εµείς.
Πρόεδρος: Είναι κατανοητό τώρα, για το κρουαζιερόπλοιο προς την περιοχή του Αβλέµονα εννοείς, του Αβλέµονα.
Κύριε Λάζαρη, ολοκληρώσατε;
Καρφάκη: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…)…
(…..ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Κύριε Λάζαρη, ολοκληρώσατε; Ολοκληρώσατε. Να συµπληρώσει κάτι ο κύριος Φίλιππας.
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Φίλιππας: Σχετικά µ’ αυτό που είπε η κυρία Καρφάκη. Αυτή η πρόταση η οποία είδαµε εδώ πέρα µε το
κρουαζιερόπλοιο δεν ήταν η πρόταση του ΥΠΟΜΕ∆Ι (το έχω ξαναπεί εδώ), δεν προβλεπόταν στην πρόταση του
ΥΠΟΜΕ∆Ι σ’ αυτό το οποίο πήγαινε προς δηµοπράτηση, ήταν µια πρόταση που έκανε µία από τις µελετητικές
εταιρείες η οποία κυκλοφόρησε εδώ, δεν είναι όµως στο φάκελο του έργου. ∆ηλαδή, δεν είχε αποφασιστεί και δεν είχε
δηµοπρατηθεί ότι σ’ αυτή τη θέση… Γι’ αυτό και στην ερώτηση… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Κυρία Καρφάκη,
άµα είναι η µελέτη αυτή, εγώ πραγµατικά έχω ζητήσει όποιος την έχει να µου τη φέρει αυτή τη µελέτη, πραγµατικά,
µέχρι και στο ΥΠΟΜΕ∆Ι έχουµε ζητήσει αυτή τη µελέτη να την πάρουµε, τη µελέτη, δεν είναι αυτό το πράγµα, και
υπάρχει ένα ζήτηµα όσον αφορά αν θα µπορεί να µπει το κρουαζιερόπλοιο µέσα στο δίαυλο ή όχι. Προφανώς, δε
ξέρω ακριβώς τι γίνεται αλλά για να προβλέπει ότι η λέµβος θα πιάνει εκεί πέρα, το προορίζουν ότι θα πιάνει έξω,
είχαµε κάνει µάλιστα πρόταση, η πρόταση που είχε γίνει παλιά από τον κύριο Μαλακάση (να γίνει εξωτερικά αυτή η
πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου), το οποίο βέβαια προφανώς τώρα δε µπορεί να γίνει, διότι υπάρχουν οι τρεις (.)
και δε µπορεί να αλλάξει… Είναι ένα έργο που δε µπορείς ούτε να τ’ αλλάξεις λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
κ.λπ., κ.λπ.. ∆ηλαδή, στο άµεσο µέλλον δε µπορείς να το φτιάξεις αυτό το πράγµα. Πιθανόν, αργότερα κάποια
∆ηµοτική Αρχή να τ’ αντιµετωπίσει και να δούµε πως θα γίνει.
Πρόεδρος: Κάποιος εκ των συναδέλφων που θέλει να λάβει το λόγο;
Γληγόρης: Υπάρχει σειρά εδώ πέρα, ακολουθούµε κάποια διαδικασία ή ο καθένας (…)…
Πρόεδρος: Εντάξει, επειδή είναι γνωµοδοτικού χαρακτήρα και είναι ένα εξειδικευµένο θέµα, οι περισσότεροι από
εµάς, εντάξει, δε µπορούµε να κατανοήσουµε πολλά πράγµατα… Υπάρχει µία σειρά.
Ο κύριος Γληγόρης έχει το
λόγο.
Γληγόρης: Ας ελπίσουµε ότι δε θα έρθει ποτέ αυτή η ∆ηµοτική Αρχή που θα φτιάξει το µπετόπλασµα εκεί στα
µπαστούνια.
Φίλιππας: Είπα ότι θα το αντιµετωπίσει κάπως διαφορετικά, δεν είπα να ρίξει µπετό.
Γληγόρης: Ας ελπίσουµε πως δε θα ‘ρθει. Ξεκινάω απ’ αυτό, γιατί θα ακούσουµε πολλά εδώ πέρα.
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, το είπε και η κυρία Καρφάκη κάποια στιγµή ότι το συνολικό ποσό των
έργων είναι 2.627.000. Καλύτερα να πάµε να φτιάξουµε µία βίλα κάπου στα Σύβοτα. Αυτό δεν είναι Master Plan, όταν
για το Master Plan αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή η κατηγορία αυτή, την ανάδειξη του λιµένα της Λευκάδας θα την
αξιοποιήσουµε µε 2.500.000. Να φτιάξουµε δύο βίλες πάνω στα Σύβοτα και να παίρνουµε τα ενοίκια. Αυτή είναι η
άποψή µου (η αρχική).
Τώρα, επιµέρους των σηµείων κάποιες παρατηρήσεις θα κάνω και από κει και πέρα, ούτως ή άλλως
γνωµοδοτική είναι η απόφαση, το Λιµενικό Ταµείο έχει αποφασίσει, δε ξέρω τι νόηµα έχει, έχω µιλήσει κι εγώ µία ή
δύο φορές. Κοιτάξτε να δείτε, κι εγώ είχα συµφωνήσει µε τις κάθετες προβλήτες, αλλά η συνέχεια του λιµανιού στην
πόλη δίπλα πρέπει να έχει κάποιο µέτρο, να έχει ένα µέτρο, δηλαδή, η µαρίνα είναι µαρίνα και το λιµάνι είναι λιµάνι.
Τι εννοώ; Ότι σίγουρα µ’ αυτό τον τρόπο και πολύ καλύτερες είναι οι συνθήκες µε τις κάθετες προβλήτες, αλλά
νοµίζω ότι έχουν πυκνώσει υπερβολικά, και όταν λέω «έχουν πυκνώσει υπερβολικά» αναφέροµαι στο πλάτος το
µεταξύ τους των 25 µέτρων, όχι, 50 είναι; ∆ε θυµάµαι, 50 µέτρων αν θυµάµαι καλά, 45. Είναι υπερβολική η πύκνωση,
δηλαδή θα τιγκάρει το λιµάνι, αλλά δεν είναι µαρίνα, πιθανόν από το κοµµάτι της Γολέµη -να µιλήσω µόνο- θα έπρεπε
να έλειπε ένα µπαστούνι, έτσι ώστε να υπήρχε και µεγαλύτερος χώρος για κάποια µεγαλύτερα σκάφη (ιστιοπλοϊκά),
πιο άνετα και λιγότερες θέσεις και ας είναι παραπάνω οι θέσεις, θεωρητικά ας πούµε µπορεί να έχουµε και
περισσότερα έσοδα, αλλά πρέπει να κρατηθεί αυτό, να κρατήσουµε το µέτρο, εδώ πέρα το έχουµε πυκνώσει
υπερβολικά, και αφού λοιπόν το πυκνώνουµε και έχουµε τόσες θέσεις θα έπρεπε ανάλογα να έχουµε και τις
αντίστοιχες υποδοµές, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται WC, εφόσον λέµε ότι θα κάνουµε… ∆ε θυµάµαι πόσες
θέσεις είναι ακριβώς αυτή τη στιγµή, Σπύρο, αλλά 245, κάπου εκεί νοµίζω, επιπλέον. Άρα, χρειαζόµαστε υποδοµές,
οι οποίες υποδοµές µέσα στη µαρίνα υπάρχουν, χρειαζόµαστε WC, λουτρικές εγκαταστάσεις… Έρχεται λοιπόν και
χωροθετούµε τη λουτρική εγκατάσταση, ενδεικτική, µία αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τη βλέπω τη δεύτερη παιδική
χαρά, δεν υπάρχει στο σχέδιο που έχω εγώ, υπήρχε µία και µέσα στην παιδική χαρά παλιά, (…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών; (……ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ά, στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Επιβατών, οκέι, αυτό όµως αφορά πιθανόν, δηλαδή Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών· που πιθανόν
εκεί πέρα να έπρεπε να υπάρχουν και τα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου (στο Κέντρο Εξυπηρέτησης), δηλαδή,
ήρθαµε εδώ πέρα, αποφύγαµε ένα έξοδο, ήµασταν στο κέντρο των εξελίξεων, οκέι, καλό, αλλά θα έπρεπε να
ξαναµεταφερθεί κάποια στιγµή το Λιµενικό Ταµείο, τα γραφεία του στη θέση που του αρµόζει να είναι, στο λιµάνι.
Άρα, αυτό το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών, το οποίο πιθανόν έχει χρήση τουαλετών µέσα -αλλά δεν είναι
δηµόσια η χρήση του- θα έπρεπε να προστεθούν και τα καινούργια γραφεία του Λιµενικού Ταµείου, γιατί περιµένουµε
πως θα προσλάβουµε και µηχανικούς και µηχανολόγους και πολιτικούς και τοπογράφους και διάφορα. Εδώ στα
Χανιά ας πούµε, είδα πως µε ιδία έσοδα φτιάξανε ένα καταπληκτικό κτίριο στο Λιµενικό Ταµείο.
Η ενδεικτική θέση των λουτρών και των WC είναι επάνω στο πεζοδρόµιο, δηλαδή αποκλείουµε το ένα και
µοναδικό πεζοδρόµιο που έχουµε µεγάλο µε τη θέση αυτή των λουτρών. Θεωρώ ότι είναι λαθεµένη και γι’ αυτό είναι
και ενδεικτική. ∆ίπλα λοιπόν από τα όρια της µαρίνας µε την αρχή του λιµανιού, εκεί πλέον περιµένουµε το
υδροπλάνο, πρέπει να γίνει κέντρο υποδοχής των υδροπλάνων, ξέρετε, ακτίνες λέϊζερ, ποιος µπαίνει, ποιος βγαίνει,
δεν κουβαλάω κάτι µαζί µου, υγρά, ολ’ αυτά… Αυτό λοιπόν θα ‘πρεπε να υπάρχει γιατί έχει δηµοπρατηθεί, έχει
χωροθετηθεί η θέση σχεδόν αλλά µέσα στο Master Plan θα έπρεπε να υπήρχε -εφόσον το γνωρίζουµε πλέον- και το
κοµµάτι των υδροπλάνων, και ο χώρος υποδοχής των υδροπλάνων και φυσικά η είσοδος και η έξοδος. Αυτό
ακριβώς, η χωροθέτηση έχει γίνει µετά το όριο της µαρίνας και δίπλα απ’ το parking, δεν είναι εδώ στο Master Plan.
Το κεντρικό διάζωµα. Εγώ θεωρώ ότι δεν απαιτείται στη Γολέµη διάζωµα, έτσι; Νοµίζω ότι είναι λάθος, και σε
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο η οδός Γολέµη θα έπρεπε να είναι µονοδροµηµένη, το πιθανότερο.
Το τελείωµα του ποδηλατόδροµου που υπάρχει θα έπρεπε να συνεχίσει εκεί (ο ποδηλατόδροµος) δε µπορεί
να τελειώσει στο κοµµάτι αυτό. Θα µου πείτε: «Πως θα συνεχίσει;» Μα γι’ αυτό λέω ότι είναι λίγα τα χρήµατα.
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Απ’ το πλωτό, απ’ το καράβι -παραδείγµατα φέρνω τώρα- ως τον Πόντε· που κάνει τη διακοπή, την
ασυνέχεια το κρηπίδωµα, θα έπρεπε να υπάρχει µία πρόβλεψη για συνέχεια του κρηπιδώµατος. Να δηµιουργήσουµε
λοιπόν καινούργιο λιµενικό έργο µέσα έτσι ώστε να µεγαλώσουµε σ’ αυτό το σηµείο το πεζοδρόµιο. Υπήρχε στην
πρόταση, αν θυµάµαι καλά, στη µελέτη του διαύλου (την αρχική) για το µεγάλωµα όλο περιµετρικά. Ο Πόντες π.χ.
είναι κατεστραµµένος, δεν αντέχει, πρέπει να αντικατασταθεί, πρέπει να µπει µέσα στο Master Plan (ο Πόντες) και αν
αντικατασταθεί να πούµε: «Κοιτάξτε να δείτε, θα έχει διαφορετικό ελεύθερο ύψος. Ο Πόντες κάθεται κάτω, όπου να
‘ναι δε θα υπάρχει σαν γεφύρι, αν δεν υποστυλωθεί και δεν… Απ’ τα φορτία, απ’ τον καιρό, από τη θάλασσα, αν
κατέβεις από κάτω θα δεις ότι από τα σίδερα απλώς φαίνονται κάποια κοµµάτια.
Πάµε προς τη Σικελιανού. Εδώ έχουµε δύο επιλογές: Ή να κάνουµε αποχαρακτηρισµό της Σικελιανού από
λιµάνι, γιατί δεν είναι λιµάνι αν το θέσουµε µε τον νορµάλ όριο του λιµανιού ή αν δεν κάνουµε αποχαρακτηρισµό θα
πρέπει να το χρησιµοποιήσουµε ως λιµάνι. ∆ε µπορεί να έχουµε 44 πυργίσκους για νερό και ρεύµα στη Σικελιανού
και τα σκάφη τα οποία ελλιµενίζονται εκεί πέρα να είναι τα καΐκια, οι ψαρόβαρκες. ∆ηλαδή, νερό ή ρεύµα θα πάρουν
αυτοί;
Εγώ θεωρώ ότι ως καλύτερη πιθανόν λύση να είναι ο αποχαρακτηρισµός του λιµένα. Τέρµα. Έρχεται πλέον
στο ∆ήµο, να ζητήσουµε αποχαρακτηρισµό, να έρθει στο ∆ήµο, η Σικελιανού, τα καταστήµατα να βγάλουν
τραπεζοκαθίσµατα επιπλέον, πλέον θα µπορούν, να φύγει από την αρµοδιότητα του Λιµεναρχείου, να έρθει στο
∆ήµο, επιπλέον τραπεζοκαθίσµατα µπροστά στην είσοδο, να παραµείνει ο δρόµος ένα κοµµάτι δρόµου και
πεζοδρόµιο και αν χρειαστεί, επιπλέον πλωτό εσωτερικό από τη στιγµή που δε θα είναι πλέον λιµάνι, αυτή όµως είναι
µία γενναία απόφαση και πρέπει να δούµε αν θα την πάρουµε ή όχι, και µέσα σ’ όλα αυτά βέβαια, βλέπουµε για τις
χρήσεις ότι παραµένουν δύο περίπτερα µέσα στο λιµάνι. Εντάξει, κάποια στιγµή πρέπει να προβλέψουµε θέσεις να
φύγουν τα περίπτερα από εκεί πέρα. Τα περίπτερα µπήκαν εκεί πέρα… (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Συγγνώµη,
κύριε Πολίτη, έχετε δίκιο, σταµατάω εδώ πέρα, µάλλον δε χρειάζεται να µιλήσω άλλο, ευχαριστώ πολύ, µίλησα 9
λεπτά, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλό είναι να το ψηφίσετε, καλοψηφίστε το.
Πρόεδρος: Κοίταξε, συνάδελφε, εδώ πέρα ήρθαµε να συζητήσουµε ένα θεµατάκι, να το συζητήσουµε διεξοδικά και
να ακούσουµε και τους ειδικούς, δώσαµε ελεύθερο χρόνο να σας ακούσουµε. (…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Εγώ
επιµένω και λέω αν µπορούµε να το βελτιώσουµε αυτό το σχέδιο, αν έχει κάποια ελαττώµατα, αν έχει κάποια σηµεία
που χρειάζονται να τα βελτιώσουµε, να τα βελτιώσουµε. Γι’ αυτό, αν θέλετε να καταθέσετε κάποιες προτάσεις,
καταθέστε τις προτάσεις σας συγκεκριµένα. Αυτό θα παρακαλούσα. Καλό θα είναι αν µπορούµε να επικεντρωθούµε
σε κάποια σηµεία που κατά τη γνώµη µας είναι ελαττωµατικά ή έχουν πρόβληµα ή µπορούν να βελτιωθούν, να
επικεντρωθούµε σ’ αυτά και να πάµε να καταθέσουµε ένα σχέδιο όσιο πιο καλό γίνεται.
Ο κύριος Μήτσουρας έχει το λόγο.
Μήτσουρας: Στο Λιµενικό Ταµείο έχω µία ιδιαίτερη αδυναµία γιατί υπήρξα για πολλά χρόνια µέλος στο ∆ιοικητικό του
Συµβούλιο και τέλος πάντων, µού αρέσει που σήµερα κουβεντιάζουµε πολύ σοβαρά µία εξέλιξή του. Όταν
πρωτοήρθα εγώ εδώ στο λιµάνι που βρήκα έπρεπε να µαζεύω τα σκουπίδια και να το φωτίζω και περίπου -καθ’
υπερβολή λίγο- να παίρνω άδεια για να περπατήσω πάνω σ’ αυτό. Σήµερα χαίροµαι που το διαχειρίζεται ο ∆ήµος µε
τους εκπροσώπους του και µπορεί να παίρνει και µεγάλες αποφάσεις.
Τώρα, για το θέµα και την ουσία του, δεν είµαι τεχνικός, δεν παριστάνω τον ειδήµονα, µε κάλυψε απόλυτα η
Μαριάννα, αλλά, ακούστε να δείτε, οι πολιτικοί άρχοντες δεν πρέπει να ασχολούνται µε το σήµερα διότι υπάρχουν
έργα που γίνονται και περνάνε δέκα χρόνια και είκοσι να τελειώσουν, αλλά πρέπει όλοι µας στο βαθµό που φτάνει το
µυαλουδάκι µας, να οραµατιζόµαστε τουλάχιστον µία εικοσαετία µετά από εµάς.
Εγώ λοιπόν θέλω να βάλω ένα θέµα γιατί το έβαλε η Μαριάννα αλλά επιδερµικά ακούγεται εδώ,
κουβεντιάζουµε «όχι, η µελέτη ήταν λειψή, δεν έγινε διαγωνισµός»… Λοιπόν, απ’ τη Βασιλική µέχρι και τη Λευκάδα
που φτιάχνει µισή µαρίνα το Λιµενικό Ταµείο, έχουµε τώρα, τώρα, φέτος, όχι φέτος, 500 σκάφη στη Βασιλική, 200 στο
Μεγανήσι, 500 στο Βλυχό, Νικιάνα… Φτάνουµε 2.500-3.000 σκάφη. Αυτοί, σε ένα ποσοστό 30-40% θέλουν να
φύγουν για την Κέρκυρα ή τέλος πάντων για Βόρειο Ιόνιο. Φοβάµαι ότι µετά από κάποια χρόνια η γέφυρα δε θα
κλείνει ποτέ να περάσουµε και η ουρά θα φτάνει πιο πέρα και απ’ τη Βόνιτσα, δε θα τελειώνει στο κάστρο του Γρίβα,
ούτε στη Σκράπια, θα φτάνει και πιο πέρα. Τι κάνουµε γι’ αυτό; Βυζαντινολογούµε. ∆ε θέλετε υποθαλάσσια; Είναι κάτι
που σας ερεθίζει; Σκεφτείτε τι πρέπει να γίνει. Πάντως, δε ξέρω εάν εγώ θα ζω· που είµαι ο µεγαλύτερος σας εδώ, σε
δέκα-δεκαπέντε χρόνια στην Ανατολική Λευκάδα θα ελλιµενίζονται πάνω από 6.000 σκάφη. Πως αυτά θα
επικοινωνήσουν; Ή θα βάλουµε ουρά και σειρά προτεραιότητας στον τουρίστα που θέλει να περάσει µε το σκάφος
του. Να φύγει για Παξούς, για Κέρκυρα, για Ιταλία, για ό,τι θέλει. Εδώ λοιπόν πέρα απ’ το αν κοµπλεξαριζόµαστε γιατί
κάποιοι άλλοι οραµατιστήκανε και εµείς δεν έχουµε δικό µας όραµα να το αντικαταστήσουµε έστω αυτό ή τη δύναµη
τη ψυχική να το υλοποιήσουµε ή να το τροποποιήσουµε ή κάτι να κάνουµε, θυµάµαι ότι µαθηµατικά οδηγούµαστε στα
βράχια και όσο και αν γίνεται µία δουλειά για εµένα είναι µερεµέτια, φίλε κύριε Χαλικιά. Καλά κάνεις, αλλά είναι
µερεµέτια. ∆ες το παγόβουνο που είναι πίσω από το business plan που φτιάχνεις και δες το που έρχεται κατά πάνω
µας, πως θα το παρακάµψουµε, πως θα έχουµε λύση που θα µας πηγαίνει µπροστά. Συγχωρήστε µε που µπήκα και
σε ένα θέµα που δεν είναι στα δικά µου χωράφια, είµαι όµως ένας άνθρωπος που ζω µέσα στην κοινωνία και δεν
αδιαφορώ για ό,τι βλέπω, ακούω και οσµίζοµαι και θέλω πάντοτε να βλέπω µπροστά, πίσω απ’ το βουνό που δε µε
αφήνει να βλέπω ακόµα πιο µακριά. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτό που συζητάµε απόψε κατατείνει ακριβώς στην οργάνωση του λιµανιού της
Λευκάδας, για να ξέρουµε πόσα σκάφη µπαίνουν, πόσα χωράνε και τι πρέπει να γίνει για να εξυπηρετηθούν αυτά τα
σκάφη. Αυτό συζητάµε, µέχρι τώρα δεν υπάρχει σχέδιο, συζητάµε αυτό το σχέδιο. Επιµένω ότι αν µπορούµε να το
βελτιώσουµε απόψε µε τις προτάσεις µας, να το κάνουµε, όχι όµως να µιλάµε γενικά και αόριστα. Θα ήθελα να σας
παρακαλέσω, όσοι έχουν συγκεκριµένες προτάσεις να τις καταθέσουν.
Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
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Σέρβος: Πρέπει να δούµε τι ακριβώς θέλουµε απ’ αυτό το πράγµα που λέµε λιµάνι και το χώρο γύρω απ’ το λιµάνι.
Θέλουµε µαρίνα, θέλουµε υδροπλάνα, θέλουµε κρουαζιερόπλοιο, θέλουµε σκάφη να ελλιµενίζονται και θέλουµε και
ζεύξη. Έ, δε χωράνε όλα. Η ζεύξη επιβάλλεται να γίνει, το έχουµε σχεδιάσει, το συζητήσαµε, όµως δεν υπάρχει
µελέτη -απ’ ό,τι ισχυρίζονται ορισµένοι- για υποθαλάσσια ζεύξη, δεν έχει δηµοπρατηθεί, δεν υπάρχει µελέτη για
κρουαζιερόπλοιο και για θέσεις κρουαζιερόπλοιου, προτάσεις υπήρχαν και το έργο θα γινόταν µε µελέτη-κατασκευή
(µ’ αυτή τη διαδικασία). Υπάρχει πρόταση, όχι µελέτη όµως, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχουµε τιµολόγιο µελέτης,
όπως και να το κάνουµε… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Αν υπάρχει να µας τη φέρετε, δεν την έχουµε δει
πουθενά. Επαναλαµβάνω, υπήρχε πρόταση.
Τώρα, όλα είναι σωστά, όµως, κρουαζιερόπλοιο σε ένα τόσο µικρό χώρο πως θα µπει (όσο µικρό και να
είναι); Πως θα κάνει ελιγµούς; Από πού θα περάσει; Εγώ έχω την εντύπωση ότι δε χωράει, αν θέλουµε και
υδροπλάνα, ακόµα χειρότερα είναι τότε.
Τώρα, για τα υπόλοιπα, τις λεπτοµέρειες, το που µπορεί να πάει το κρουαζιερόπλοιο, είναι ζήτηµα µελέτης,
θα το εκτιµήσουν περισσότερο από εµένα οι ειδικοί. Το θέµα µε τα τραπεζοκαθίσµατα, πως και που και τι (1,5 µέτρο
από εδώ ή από εκεί) σε συνεννόηση και µε διαβούλευση και µε τους επαγγελµατίες (τους φορείς τους εννοώ), αλλά
και σύµφωνα µε τους περιορισµούς της νοµοθεσίας είναι κάτι το οποίο λύνεται. Προτάσεις ακούστηκαν αρκετές, εγώ
δε µπορώ να αποφασίσω αυτή τη στιγµή, να προτείνω κάτι πάνω σ’ αυτό, δεν είµαι ο απόλυτα ειδικός, δεν το έχω
µελετήσει το ζήτηµα, αλλά όµως νοµίζω ότι είναι ένα εύκολο θέµα να λυθεί. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Αν µου επιτρέπεις, να κάνω εγώ µία παρατήρηση και µετά θα πεις. Απ’ αυτά που άκουσα και διάβασα
λίγο την εισήγηση, εγώ θα ήθελα στην περιοχή Σικελιανού (δηλαδή, από τον Πόντε µέχρι το Πνευµατικό Κέντρο) να
µη χαρακτηριστεί ως λιµένας η από εδώ πλευρά. Αν πρέπει να δένονται µικρά σκάφη, βάρκες κ.λπ. να πάνε στην
από κει πλευρά που είναι πεζόδροµος και αυτά πρέπει να είναι περιορισµένα, όχι από εδώ. Αυτή είναι η γνώµη µου,
αυτή είναι η πρότασή µου, αυτή καταθέτω µόνο για τη Σικελιανού.
Ο κύριος Φίλιππας έχει το λόγο.
Φίλιππας: ∆ύο-τρεις παρατηρήσεις γενικές, ούτε εγώ είµαι ειδικός. Καταρχήν, όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να γίνει
µία οργάνωση του λιµανιού και προφανώς για να γίνει µία καινούργια µαρίνα… (….ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι,
είστε απ’ τη µια µεριά υποχρεωµένοι, απ’ την άλλη θα πρέπει… Αυτό το λιµάνι λοιπόν δε µπορεί να µη λάβει υπόψη
του τι ισχύει και ότι είναι µελετηµένο στην είσοδο της πόλης και τα λαβαίνει υπόψιν. Όπως είπε και ο κύριος Λάζαρης,
λαβαίνει υπόψιν τις µελέτες οι οποίες υπάρχουν και αυτές οι οποίες πληρώνουµε τώρα, της διαµόρφωσης του
παραλιακού τµήµατος. Άρα, πολύ σωστά πάει µέχρι αυτή τη στιγµή.
Εικάζω ότι όταν θα πάει να εφαρµοστεί -αυτό είναι µία πρόταση- και όταν θα γίνει η εφαρµογή, προφανώς, η
µελέτη εφαρµογής είναι αυτή η οποία θα προσδιορίσει και θα πει εάν θέλουµε δεκαπέντε ή δέκα προβλήτες ή αν θα
πρέπει να αραιώσουν οι προβλήτες. Εδώ µπαίνει ένα ζήτηµα, εάν οριοθετήθηκε θέση του υδροπλάνου στη θέση
αυτή· προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι λαθεµένο, διότι αµέσως σου καταργεί όλο αυτό το κοµµάτι µπροστά στη
Γολέµη και δεύτερον, δε ξέρω κατά πόσο µπορεί να γίνει ο ελιγµός. Τουλάχιστον, σε µία συζήτηση που είχαµε στο
Υπουργείο, βλέπανε σαν πιο λογικό να γίνει θέση (…) του υδροπλάνου, να βγει ανοιχτά στο δίαυλο, µάλιστα µετά τα
σκουπίδια· που είναι και µία λογική και µε δεδοµένο ότι από κει θα γίνει νέα είσοδος -στην Κτενά δε θα γίνει η νέα
είσοδος; Αυτό είναι µελετηµένο-· που βγαίνει έξω εντελώς από τη λιµάνι, εξυπηρετεί και δε δηµιουργεί πρόβληµα ούτε
στη ναυσιπλοΐα, ούτε πρόβληµα στα σκάφη τα οποία θα προσδένονται στο χώρο αυτό.
Ένα ζήτηµα που µπαίνει, µιας και τ’ αναφέρατε, µε τη ζεύξη, γιατί το θέµα της ζεύξης δεν είναι σηµερινό
βέβαια, αλλά µιας και αναφέρθηκε εδώ πέρα θα ‘πρεπε κάποια στιγµή να µας απασχολήσει πλέον, η ζεύξη -απλά το
ρίχνω σαν ιδέα µιας και άκουσα τον Πέτρο που είπε πριν- αν θα πρέπει να ‘ναι στην Κτενά, στο όριο ή κάπως
ανατολικότερα, διότι ήδη έχεις µία πόλη… Αυτά θα πρέπει να τα µελετήσουν. Μιλάµε αυτή τη στιγµή για πόσα σκάφη
τα οποία θα υπάρχουν µέσα στο λιµάνι, αλλά δεν έχουµε µία εικόνα, πλήρη εικόνα ή τ’ αυτοκίνητα τα οποία περνάνε,
αυτές είναι εκτιµήσεις τις οποίες κάνουµε, οι οποίες µπορεί να πέφτουν µέσα, µπορεί να είναι και περισσότερα απ’
αυτά που είπε ο Πέτρος ή µπορεί να ‘ναι λιγότερα. ∆εν πρέπει να γίνει µία καταµέτρηση για να ξέρουµε το µέσο όρο
των αυτοκινήτων αυτών και των σκαφών τα οποία εξυπηρετούνται; Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγµή αυτό σαν
γενικό πλάνο… Ά, και για τη Σικελιανού. Προφανώς αυτή η πρόταση είναι και θελκτική, να αποχαρακτηριστεί από
λιµάνι. Υπάρχει ένα ζήτηµα όµως ότι αυτά τα σκάφη τα οποία θες να πάνε εκεί πέρα, που θα τα βάλεις. ∆ηλαδή,
πρέπει να µελετήσεις αυτή την εναλλακτική. Τα µικρά σκάφη, τα δικά µας εδώ πέρα, που θα πάνε; Αν αυτά µπορούν
να καταγραφούν σαν… Αν καταγραφούν αυτά σαν προτάσεις, σαν σκέψεις και έρθουν στο Λιµενικό Ταµείο…
(.…..ασαφείς παρεµβάσεις….)….Μάλλον, έτσι; Αυτό που είπε ο Πρόεδρος δηλαδή, ολ’ αυτά που είπαν οι
προλαλήσαντες να καταγραφούν και να πάνε σαν σκέψεις και να το δούµε σ’ αυτό. ∆ηλαδή, ναι µεν αυτά τα οποία
λέµε πιθανόν σε πρώτη ανάγνωση φαίνονται ότι είναι θετικά και ευνοϊκά, πιθανόν όµως να έρχονται σε σύγκρουση µε
κάποιες άλλες καταστάσεις που δεν τις έχουµε σκεφτεί· που ίσως σκεφτήκαν οι µελετητές ξέρω ‘γω… Αυτά.
Πρόεδρος: Ενδεχοµένως, αφού αυτό το σχέδιο τελεί υπό έγκριση -αυτό ρώτησα- από κάποια Επιτροπή… Έτσι δεν
είναι; Καλό θα είναι ό,τι παρατηρήσεις έχουµε να τις κάνουµε.
Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο, όσο γίνεται να το συµπυκνώσουµε το θέµα για να προχωρήσουµε.
Γληγόρης: Νοµίζω πως ο Σπύρος ο Λάζαρης θα ξέρει πολύ καλύτερα, ότι από τη στιγµή που έχει περάσει στην
έγκριση του Λιµενικού Ταµείου, εµείς γνωµοδοτούµε επ’ αυτού και µετά προχωράει στην έγκριση του Master Plan
ουσιαστικά απ’ το Υπουργείο, (..). Αυτό, σηµαίνει ότι αφού εγκριθεί, πλέον ό,τι είναι να κάνουµε θα γίνει, δηλαδή, δε
θα πούµε εκείνη την ώρα αν έχουµε τέσσερις ή δεκατέσσερις προβλήτες, είναι χωροθετηµένες πλέον οι προβλήτες,
έχει απόσταση από την πρώτη, οτιδήποτε, δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι µετά, µετά πρέπει να ξεκινήσεις πάλι µία
διαδικασία µελετών, επανατροποποίηση τέλος πάντων της αρχικής µελέτης, οπότε αυτό που θα ψηφίσουµε σήµερα γνωµοδοτούµε σήµερα, γιατί εµείς δε ψηφίζουµε- θα είναι και το οριστικό, απλώς η µόνη αλλαγή µπορεί να γίνει απ’
το Λιµενικό Ταµείο. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Ναι, αλλά εννοώ ότι εφόσον εδώ πέρα γνωµοδοτούµε,
επιστρέφει στο Λιµενικό Ταµείο πιθανόν, αλλά αυτό που θα αποφασίσει το Λιµενικό Ταµείο τελείωσε, µετά, η

8

επόµενη… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Όχι, είναι η χωροταξική µελέτη, αυτές είναι οι οριστικές µελέτες του Master
Plan.
Πρόεδρος: Μπαίνει ένα θέµα διαδικαστικό τώρα, µη ξαναγυρίσουµε. Εάν η γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί
να επιστρέψει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου, µπορεί ναι ή όχι; Αυτό το θέµα… Και αν ναι, δε
µπορεί να γυρίσει µετά… Ό,τι πει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου, δε µπορεί να ξαναγυρίσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο πάλι και να ανακυκλώνουµε µία συζήτηση. Έχω τη γνώµη ότι: Η γνώµη η δική µας και η
απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου θα πάει στην Επιτροπή των Ειδικών να τη συνεκτιµήσει και να καταλήξει
σε ένα οριστικό σχέδιο. Εποµένως, ό,τι γνώµη καταθέσουµε, ό,τι παρατηρήσεις έχουµε, ό,τι προτάσεις έχουµε, να
είναι όσο γίνεται πιο στοχευµένες πάνω στη µελέτη, αν µπορεί να αλλάξει κάτι, να αλλάξει.
Οµιλητής: (…) τι αποτελεσµατικότητα θα έχουν; ∆ηλαδή, να γίνει άλλη απόφαση στο Λιµενικό Ταµείο; ∆ε γίνονται
αυτά τα πράγµατα. (….ασαφείς παρεµβάσεις….) ….Κατάλαβες; Άρα, λοιπόν η γνωµοδότηση η δική µας ας πούµε
είναι µία γνωµοδότηση που δε θα έχει κανένα αποτέλεσµα… (….ασαφείς παρεµβάσεις….)….∆ε ξέρω πως ήρθε.
Πρόεδρος: Αν είναι έτσι, προχωράµε. Εγώ επιµένω και λέω να πάρουµε θέση στη µελέτη που κατατέθηκε, αλλά αν
υπάρχουν κάποιες στοχευµένες παρατηρήσεις, να τις κάνουµε. Από κει και µετά, αν θέλουν να τις λάβουν υπόψη
τους καλώς, αν δε θέλουν να τις λάβουν υπόψη τους να µην τις λάβουν, µπορεί να είναι και λαθεµένες αυτές οι
προτάσεις που θα κάνουµε, έτσι; Εµείς (…..εκτός µικροφώνου……) (……..)…
Γληγόρης: Ναι, τροποποιείται, Στάθη…
(……ασαφής διάλογος………)
Πρόεδρος: Το τελευταίο όργανο που θα πάρει απόφαση εγκριτική είναι η Επιτροπή Ειδικών στο Υπουργείο. Αυτοί
λοιπόν θα πάρουν την απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, θα πάρουν τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
θα κάτσουν να τη συγκρίνουν, θα πάρουν και τη µελέτη και θα (…..εκτός µικροφώνου……) (…)…
Καρφάκη: ….∆ε γίνεται να παρέµβουν, το Λιµενικό Ταµείο έπρεπε να προηγηθεί να έρθει εδώ και αν µπορούσε να
συµπεριλάβει, να δώσει στο µελετητή να εντάξεις τις προτάσεις µας, αλλιώς δεν εντάσσονται στα Υπουργεία οι
προτάσεις, πρέπει να ξαναγυρίσουν στο µελετητή µε άλλες αποφάσεις. Άρα, λοιπόν µία ενηµέρωση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο, όσο µπορείτε πιο σύντοµα.
Λάζαρης: Ναι, πολύ σύντοµα. Επειδή ειπώθηκαν διάφορες προτάσεις οι οποίες δεν κρύβουµε ότι είχαν γίνει και
ερωτήµατα από την Τεχνική Υπηρεσία προς το µελετητή και αφορά καταρχήν την πυκνότητα των κάθετων
προβλητών, είχαµε διατυπώσει και εγγράφως το ίδιο ερώτηµα, αλλά ο µελετητής θα έλεγα ότι ήταν -ας το πούµεανένδοτος ότι αυτή είναι η πρακτική, αυτός είναι ο διεθνής -ας το πούµε- αποδεκτός όρος και ο χώρος ο οποίος
αναπτύσσεται µεταξύ των προβλητών και επ’ αυτού ουσιαστικά δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά τα 45 µέτρα µεταξύ των
προβλητών, που δεσµεύει ότι είναι µέχρι 12 µέτρα η θέση ελλιµενισµού των σκαφών.
Τώρα, όσον αφορά την αύξηση του κρηπιδώµατος που όντως υπήρχε σαν πρόταση µελέτης στη µελέτη του
διαύλου, έγινε επίσης, προτάθηκε στο µελετητή ο οποίος την απέρριψε.
Τώρα, όσον αφορά τη νησίδα στη Γολέµη που αναφέρθηκε για την κατασκευή της, είναι ένας δρόµος ο
οποίος έχει διπλή κυκλοφορία αυτή τη στιγµή. Με τις παρεµβάσεις που αν πρόκειται να προχωρήσουν αυτές οι
παρεµβάσεις τέλος πάντων, ο δρόµος διπλής κυκλοφορίας θα παραµείνει, θα µειωθεί το πλάτος της οδού, µε
αποτέλεσµα, δεξιά και αριστερά να µην υπάρχει η δυνατότητα -παρά σε ελάχιστες θέσεις στοχευµένες- να µπορούν
να παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα. Μη βάζοντας µία νησίδα ενδιάµεσα δηµιουργήσει µεγαλύτερο πρόβληµα, διότι
δίνεις τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει µία ολιγόλεπτη στάση να την κάνει µέσα στο δρόµο, µε
αποτέλεσµα εκεί που έχεις µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, σου µένει µία κατεύθυνση.
Όσον αφορά τώρα τ’ άλλο θέµα που πραγµατικά τέθηκε από διάφορους εισηγητές, για την περιοχή Π4 και
για το πόσο θα πρέπει να υπάρχουν εκεί θέσεις ελλιµενισµού, επαναλαµβάνω ότι η περιοχή Π4 δεν αποτελεί τµήµα,
ουσιαστικό τµήµα και απ’ τον µελετητή του τουριστικού λιµένα αλλά παραµένει ένας µικρός -ας το πούµε- γραφικός
χώρος, για να µπορούν να δένουν κάποιες µικρές βάρκες. ∆ε θα αναπτύξει ποτέ µία µεγάλη τουριστική κίνηση
εκείνος, ούτως ώστε να αποτελέσει και όχληση για την περιοχή. Αυτά, ευχαριστώ. (…..ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Της Σικελιανού, ναι.
Πρόεδρος: Ήσουν σαφής…
Γληγόρης: Σ’ αυτό που είπα ακριβώς…
Πρόεδρος: Νοµίζω ότι φώτισες πολλά σηµεία και έλυσες πολλές απορίες. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Κώστας
Βλάχος (πρώην Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου), πολύ σύντοµα παρακαλώ, επί του θέµατος.
Βλάχος Κων/νος: ∆ύο κουβέντες θα πω για να διευκρινίσω λίγο το διαδικαστικό κοµµάτι, σύµφωνα µε µία εγκύκλιο
του ’13, την υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής· που µε βάση αυτή την εγκύκλιο
κινηθήκαν όλα τα τότε κρατικά Λιµενικά Ταµεία ή όσα είχαν προλάβει να γίνουν δηµοτικά. Τι λέει; Εµείς, σαν λιµάνι,
είµαστε στην κατηγορία «µείζονος ενδιαφέροντος», γιατί υπάρχουν κι άλλα που έχουν χαρακτηριστεί διαφορετικά
(εθνικού συµφέροντος, µείζονος εθνικού συµφέροντος και ούτω καθεξής). Λέει λοιπόν για εµάς:
«….Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων µείζονος ενδιαφέροντος -που είµαστε εµείς, το ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας- θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε στα πλαίσια έργων ανάπτυξης λιµένων για τους λιµένες
τους, να διαµορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικώς να βρίσκονται σε συνάφεια µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές
οι οποίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής (αναφέρει τον
ιστότοπο). Οι εν λόγω προδιαγραφές αποτελούν την περιβάλουσσα των απαιτήσεων για την εκπόνηση ενός πλαισίου
έργου ανάπτυξης λιµένων. Κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του υπό εξέταση λιµένα, ο φορέας
διοίκησης δίνεται αιτιολογηµένα να µην απαιτήσει κ.λπ..»
Άρα, λοιπόν οι µελετητές κινηθήκανε σε ένα πλαίσιο προδιαγραφών που είχε βάλει ήδη από το ’13 το
Υπουργείο Ναυτιλίας, και αυτές οι προδιαγραφές ήταν δεσµευτικές για τους ίδιους τους µελετητές, και γιατί είναι
δεσµευτικές (το λέει παρακάτω);
Μετά λοιπόν την εκπόνηση και αφού εγκριθεί το σχέδιο αυτό απ’ το
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∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου έρχεται για γνωµοδότηση στο ∆ήµο. Το ένα δεν επηρεάζει τ’ άλλο. Οι
αποφάσεις και του Λιµενικού Ταµείου και του ∆ήµου (και η γνώµη του ∆ήµου) που πάνε; Πάνε στην Επιτροπή
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.)· που συνυποβάλλονται και εκεί παίρνονται τελικά οι αποφάσεις.
Τώρα, το θέµα της αναθεώρησης, δηλαδή εάν στην πορεία διακρίνουµε -γιατί ακουστήκαν πολλές προτάσεις
κ.λπ.- ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό δε σηµαίνει ότι απ’ τη στιγµή που θα εγκριθεί απ’ αυτή την Επιτροπή Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Λιµένων, ότι µας απαγορεύει να κάνουµε µία τροποποίηση σε συνεργασία ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λιµενικού Ταµείου. Σήµερα, εσείς γνωµοδοτείτε….. Ά, το λέει εδώ: «….Κατά τη διάρκεια
σύνταξης των Master Plan και προ της οριστικοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση-συνεργασία µε την
αρµόδια -αυτό είναι άλλο- Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής.» Αυτό, δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει
και µία συνεργασία του Λιµενικού Ταµείου µε τη Γενική Γραµµατεία.
Άρα, λοιπόν η γνωµοδότηση που παίρνουµε εµείς σήµερα θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση µε την απόφαση
έγκρισης του Master Plan που πήρε το Λιµενικό Ταµείο, ολ’ αυτά µαζί µε τις µελέτες υποβάλλονται σ’ αυτή την
Επιτροπή, η οποία τελικά ό,τι απορίες έχει και ό,τι µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί· πριν παίρνεται απόφαση θα
ενηµερώνεται, θα είναι σε ανοιχτή γραµµή µε το Λιµενικό Ταµείο πριν παρθεί η τελική απόφαση, και εκεί δε
σταµατάει, αν στην πορεία προκύψει κάποια καινούργια αναθεώρηση ή αναµόρφωση, σαφώς και είναι ανοιχτό το
πεδίο.
Κλείνοντας, αυτό είναι το διαδικαστικό κοµµάτι, όλα -όσα γίνανε- πήγανε µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές
που είχε βάλει ήδη από το ’13 µε ένα νόµο (τον 4150/2013) την εποχή εκείνη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, δεν έχουν
αλλάξει πολλά πράγµατα από τότε, παραµείνανε τα ίδια και εµείς προχωράµε σύµφωνα µ’ αυτές τις οδηγίες. Σήµερα
παίρνουµε αυτή την απόφαση απ’ τη γνωµοδότηση, συνυποβάλλεται µε την απόφαση του Λιµενικού Ταµείου και
πάνε στην αρµόδια Επιτροπή. Αυτό είναι το διαδικαστικό κοµµάτι, προσπάθησα να βοηθήσω.
Πρόεδρος: Νοµίζω πως πρέπει να ολοκληρώσουµε, συνάδελφοι, να κλείσουµε το θέµα, αν υπάρχουν κάποιες
συγκεκριµένες παρατήσεις-προτάσεις, και σήµερα µπορούν να καταγραφούν εδώ, αλλά εγώ θα έλεγα και αύριο και
µεθαύριο… Αν δεν προλάβει κάποιος, αν έχει µία σηµαντική παρατήρηση· µπορεί και αύριο…
Η κυρία Καρφάκη έχει το λόγο.
Καρφάκη: Αναγνωρίζουµε την αναγκαιότητα λοιπόν της µελέτης αυτής, όµως λέµε ότι: Ενώ χωροθετεί ακριβώς και
που θα υπάρχει µία τουαλέτα, αγνοεί πλήρως αυτή τη µορφή της αναψυχής που έχουµε σήµερα στο λιµάνι, το να
κάτσουµε εµείς οι Λευκαδίτες να πιούµε έναν καφέ και να βλέπουµε τη θάλασσα, την αγνοεί πλήρως, δηλαδή,
παίρνοντας 3 µέτρα στη Γολέµη (συν ποδηλατόδροµο που υπάρχει από κάτω) και 1,5 µέτρο στη Σικελιανού, δε δίνει
τη δυνατότητα ούτε στο ∆ήµο να ενοικιάσει χώρο, µε το 1,5 ειδικά στη Σικελιανού µηδενίζει, αφήνει άλλο 1,5-2.
Πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψιν αυτή τη δραστηριότητα, αυτή που είναι αναπτυγµένη χρόνια στη Λευκάδα και
πρέπει να γίνει σεβαστή. Πρέπει λοιπόν να εξηγήσει τι µένει για τη χωροθέτηση αυτή, του να πίνει έναν καφέ ο
Λευκαδίτης στο λιµάνι της Λευκάδας, Σικελιανού και Γολέµη. Άρα, αυτό πρέπει να εξεταστεί.
∆εύτερον. Η νησίδα στη Γολέµη πρέπει να πιστοποιηθεί από κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης σε σχέση και
µε την πόλη και µε την είσοδο-έξοδο της πόλης, δεν καταργούµε δρόµους αν δεν έχουµε εναλλακτική.
Τρίτον. Η θέση της λέµβου υποδοχής εκτός από εκεί που µπαίνει να εξεταστεί και µέσα στο λιµάνι.
Τέταρτον. Να ενταχθεί η θέση του υδροπλάνου (δε λέω ότι είναι η σωστή αυτή που έχει χωροθετήσει, µπορεί
να είναι λάθος. Να εξεταστεί).
Να εξεταστεί και να συµπεριληφθεί στις προτάσεις του το όριο του λιµανιού απ’ την ανατολική πλευρά. Αυτά.
Πρόεδρος: Θέλει κάποιος συνάδελφος να προσθέσει κάτι σ’ αυτά που κατέθεσε η κυρία Καρφάκη; ∆εν υπάρχει.
Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιοι εκ των συναδέλφων ψηφίζουν το Master Plan όπως κατατέθηκε;
(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Όπως κατατέθηκε, γνωµοδότηση, κατά πλειοψηφία θα (…..εκτός µικροφώνου……)
(…..).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λοιπόν συµφωνεί µε το σχέδιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου και µε τις
παρατηρήσεις που έγιναν απ’ όλους τους συναδέλφους.
Γληγόρης: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι; Εντάξει, εγώ διαφωνώ, έτσι; Γνωµοδοτώ αρνητικά… (….ασαφείς
παρεµβάσεις….)….Μα δεν τελείωσα, δε µ’ άφησε ο κύριος Πολίτης να τελειώσω, είχα πολλές παρατηρήσεις. Εγώ επί
του Master Plan που κατατέθηκε γνωµοδοτώ εντελώς αρνητικά. Εντάξει, σίγουρα, ο Σπύρος, εξήγησε το παιδί και
καλά έκανε, αλλά νοµίζω ότι…
Πρόεδρος: Μην πάµε σε προσωπικό, τώρα εντάξει…
Οµιλητής: Εµείς ψηφίζουµε υπό την αίρεση των προτάσεων µας, διαφορετικά δεν ισχύει… ∆ε λέµε ναι…
Πρόεδρος: Τι είπαµε; Όσες προτάσεις κατατέθηκαν από οποιονδήποτε συνάδελφο, να συµπεριληφθούν (…..εκτός
µικροφώνου……) (….). Κύριε Λάζαρη, σας ευχαριστούµε για την ενηµέρωση.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν ως ανωτέρω, ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Γνωµοδοτεί θετικά για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιµένα Λευκάδας, µε τις επιµέρους
παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν από τους δηµοτικούς συµβούλους.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 238/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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