ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 16ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 156/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Αυγούστου, του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν.
4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 13828/13-8-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Αργυρός Νικόλαος
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Σολδάτος Θεόδωρος
6
Σολδάτος Γεώργιος
7
Γληγόρης Παναγιώτης
7
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
8
Μαργέλη Μαρία
8
Μελάς Γεράσιµος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
Σαρανταένας Ιωάννης
10
Γαζής Αναστάσιος
10
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
12
13
Σέρβος Κωνσταντίνος
13
14
Περδικάρης Αθανάσιος
14
15
Χαλικιάς Ευάγγελος
15
16
Γληγόρης Χρήστος
16
17
Γληγόρης Κωνσταντίνος
17
18
Βερροιώτης Ευάγγελος
18
19
Βεροιώτης Αλέξανδρος
19
20
Ζαβιτσάνος Πέτρος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Βλάχου Ειρήνη
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ. Κονιδάρης Κωνσταντίνος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή και Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθαν πριν την συζήτηση
ου
του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ης

ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 16 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Συζήτηση-ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα της υδροδότησης του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήµαρχος
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Η συζήτηση για το ανωτέρω θέµα, έχει ως εξής, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
«Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ επειδή το θέµα είναι σοβαρό να τηρείτε όλοι τους χρόνους και να µην παρεµβαίνετε
µε ανοιχτά µικρόφωνα. Θέλω να µου πείτε ποιοι απ’ τους Προέδρους των Κοινοτήτων που είναι εδώ θέλουν να µιλήσουν εκτός
των ∆ηµοτικών Συµβούλων και των εισηγητών.
∆ιγενής Ιωαν. (Πρόεδρος Κοινότητας Κατούνας): Κοινότητα Κατούνας, ∆ιγενής Ιωάννης.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Κοινότητα Τσουκαλάδων, Ροντογιάννης Σπυρίδων.
Κοσµάς Λάµπρος (Σύµβουλος Τ.Σ. Κοινότητας Λευκάδας): Κοσµάς Λάµπρος απ’ την Κοινότητα Λευκάδας.
Κορφιάτης Παν. (Πρόεδρος Κοινότητας Αθανίου): (…..Εκτός µικροφώνου…..) Κορφιάτης Παναγιώτης, Κοινότητα Αθανίου.
Λάζαρης Νικ. (Πρόεδρος Κοινότητας Λαζαράτων): (…..Εκτός µικροφώνου…..) Κοινότητα Λαζαράτων, Λάζαρης Νικόλαος.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε, θέλω το λόγο στη διαδικασία.
Γληγόρης Κων.: Κι εγώ Πρόεδρε επί της διαδικασίας, µε πρόλαβε ο κύριος ∆ρακονταειδής.
Πρόεδρος: Τι διαδικασία; Για πείτε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Θα δείτε ότι είναι απολύτως διαδικαστικό. Θέλω να σας παρακαλέσω για το εξής: Η ώρα είναι 16:30…
Πρόεδρος: 16:20.
∆ρακονταειδής: 16:20, η δική µας παράταξη 18:45 θα αποχωρήσει γιατί έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις που σηµαίνει σε δύο
και κάτι ώρες, εάν δεν τηρήσετε µε χρονόµετρο τη διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουµε σε δύο ώρες. Θα σας
παρακαλέσω λοιπόν για να µη γίνει µία κουβέντα η οποία στο τέλος δε θα γίνει και δε θα παράγει κανένα αποτέλεσµα,
χρονόµετρο να ειδοποιείται ένα ή δύο λεπτά πριν ο οµιλών και να κλείνετε το χρονόµετρο µε µία ανοχή µισού λεπτού να
ολοκληρώσει ο άλλος τη σκέψη του και ξεκινήστε από εµένα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι οι επικεφαλής έχουν πέντε λεπτά, οι Σύµβουλοι τρία, το ίδιο και οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων, τρία λεπτά. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κι εγώ επί της διαδικασίας ζήτησα το λόγο κύριε Ρόκκο.
Πρόεδρος: Ποιο είναι το θέµα επί της διαδικασίας;
Γληγόρης Κων.: Παράλληλα µ’ αυτά που είπε πολύ σωστά πριν λίγο ο κύριος ∆ρακονταειδής όσον αφορά την τήρηση του
χρονοµέτρου, θα ήθελα επειδή δεν έχουµε καµία εισήγηση εµείς αυτή τη στιγµή στα χέρια µας, δηλαδή δε γνωρίζουµε για τι θα
συζητήσουµε αυτή τη στιγµή, τι θα εισηγηθεί τέλος πάντων τόσο ο κύριος ∆ήµαρχος όσο και ο κύριος Αντιδήµαρχος, θα θέλαµε
να γνωρίζουµε περίπου το χρόνο τον οποίο θα µιλήσει ο κύριος ∆ήµαρχος, ο κύριος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του
Συνδέσµου Ύδρευσης, να γνωρίζουµε από πριν όπως είναι η διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποιοι είναι οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι οι οποίοι επιθυµούν να τοποθετηθούν, από τώρα πρέπει να γραφτεί αυτή η λίστα και αν εµείς θα έχουµε λίγο
παραπάνω χρόνο, αν και εµείς δεν επιθυµούµε καθόλου παραπάνω χρόνο όπως συνήθως πράττουµε. Τελευταίο κοµµάτι
διαδικαστικό, µετά το ∆ήµαρχο και τον κύριο Αντιδήµαρχο θα επιθυµούσα -ο Συνδυασµός θα επιθυµούσε- να τοποθετηθούν οι
Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων.
Πρόεδρος: Απ’ τον Κανονισµό δεν προβλέπεται να τοποθετούνται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων πριν των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, απ’ τον Κανονισµό, ο δε Κανονισµός περιγράφει κι άλλα πράγµατα. Αν θέλετε µπορείτε να ορίσετε ειδικούς
αγορητές οι οποίοι έχουν πάρει το χρόνο πέντε λεπτά, έτσι λέει: «Στις συνεδριάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων λαµβάνουν το
λόγο εκτός του ∆ηµάρχου, του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέµα που
ορίζονται απ’ τις παρατάξεις µε γραπτή τους δήλωση.» Όποιος έχει γραπτή δήλωση ή επιθυµεί ως ειδικός αγορητής να µιλήσει.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, δεν µπορώ να τους επιβάλω να πάρουν το λόγο και ποιος θα πάρει το λόγο, µπορεί στην πορεία ο
κάθε ∆ηµοτικός Σύµβουλος να θέλει να µιλήσει. Οπότε εγώ δεν κάνω δεκτό το αίτηµα να µιλήσουν πρώτα οι Πρόεδροι των
Κοινοτήτων.
Γληγόρης Κων.: Εντάξει, αποκλείστε τους Προέδρους, τι να σας πω; Αποκλείστε τους.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, προσέξτε τι λέτε, προσέξτε τι λέτε, εγώ είπα τι λέει ο Κανονισµός, εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι
στους Προέδρους να το πείτε. Ο Κανονισµός λέει: «Μιλάνε όλοι (όλοι και ο τελευταίος ∆ηµοτικός Σύµβουλος) και µετά όλοι οι
άλλοι µαζί µε τους Προέδρους των Κοινοτήτων», αυτό λέει ο Κανονισµός. Εάν δε σας αρέσει φέρτε άλλο Κανονισµό.
Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Μία διευκρίνηση από εσάς κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Πείτε µου.
Σολδάτος Θ.: Μία διευκρίνηση. Στην περιγραφή της σηµερινής συνεδρίασης -στην πρόσκληση εννοώ- έχετε γράψει ότι η
συνεδρίαση θα γίνει την τάδε ηµέρα και την τάδε ώρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Παρακάτω, στο θέµα δε µιλάτε για
αποφάσεις, µιλάτε για συζήτηση-ενηµέρωση µόνο σχετικά µε το θέµα της υδροδότησης. Επίκειται κάποιο ζήτηµα επί του
οποίου θα προβληµατιστούµε ώστε να πάρουµε κάποια απόφαση ή γράφηκε…
Πρόεδρος: Όχι, απλώς έτσι γράφεται η πρόσκληση γιατί παρακάτω υπάρχουν και αποφάσεις, γιατί πιθανόν να υπήρχαν κι
άλλα θέµατα που να χρειαζόντουσαν αποφάσεις.
Σολδάτος Θ.: Πολύ ωραία.
Πρόεδρος: Το θέµα είναι όπως είναι ακριβώς γραµµένο «συζήτηση-ενηµέρωση.»
Σολδάτος Θ.: Πολύ ωραία.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε…
Γληγόρης Παν.: Κύριε Πρόεδρε, στη διαδικασία κάτι, ένα λεπτό µόνο κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: ∆ε γίνεται να κάνουµε έτσι ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εάν παρεµβαίνουµε όλοι επί της διαδικασίας, (….)…
Γληγόρης Παν.: (…) την πρόταση του κυρίου Ζαβιτσάνου για το σηµερινό Συµβούλιο εγώ ήθελα για τη διαδικασία που ήθελε
να ακολουθηθεί, µόνο αυτό, εκτός και αν θέλει ο κύριος Ζαβιτσάνος να τοποθετηθεί µετά, διότι δεν ακολουθήθηκε βέβαια αυτή η
πρότασή του, αν θέλει να τοποθετηθεί µετά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος θα τοποθετεί όταν έρθει η ώρα του.
Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Εντάξει, συγγνώµη.
∆ήµαρχος: Απλώς να πω κύριε Πρόεδρε δύο πράγµατα πριν ξεκινήσω. Αυτό που έθεσε τώρα ο Πάνος Γληγόρης ίσως έχει τη
σηµασία του να ακουστεί τώρα, ότι υπήρχε µία πρόταση απ’ τον Πέτρο Ζαβιτσάνο για την πραγµατοποίηση αυτής της
συνεδρίασης σε άλλο µέρος, µε άλλες συνθήκες, µ’ αυτή την έννοια νοµίζω ότι και ο Πάνος Γληγόρης θέτει το θέµα του Πέτρου
Ζαβιτσάνου. Το πρώτο είναι αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι: Θα παρακαλούσα άπαντες η συνεδρίαση αυτή, επειδή είναι µία πολύ σηµαντική
συνεδρίαση να διέπει τις τοποθετήσεις µας και το ύφος των τοποθετήσεών µας όλων µας και εµού προσωπικά έτσι ώστε το
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θέµα να συζητηθεί µε νηφαλιότητα, να δούµε ζητήµατα τα οποία πρέπει να αναδειχθούν τώρα, γιατί ο κόσµος ενδιαφέρεται
πάρα πολύ για το θέµα του νερού.
Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Καλός & ο Αντιδήµαρχος κ. Λιβιτσάνος και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
∆ήµαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Είναι γεγονός ότι ο τόπος µας υποφέρει από δύο πολύ σηµαντικά ζητήµατα. Τουλάχιστον,
η ∆ηµοτική Αρχή τα ιεραρχεί αυτά τα δύο προβλήµατα και αναφέροµαι στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, των
στερεών αποβλήτων, όπως επίσης και το ζήτηµα της υδροδότησης ως τα δύο κυρίαρχα προβλήµατα που ταλανίζουν τον τόπο.
Ξέρετε πολύ καλά το πολύ οξυµµένο πρόβληµα το οποίο κλήθηκε η νέα ∆ηµοτική Αρχή, το νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο -θα πω- να
διαχειριστεί αυτή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, τις ασφυκτικές καταστάσεις τις οποίες κυρίως η πόλη της Λευκάδας
αλλά και όχι µόνο η πόλη της Λευκάδας, ας θυµηθούµε την κατάσταση στο Νυδρί, ας θυµηθούµε την κατάσταση στα Σύβοτα, ας
θυµηθούµε την κατάσταση στη Βασιλική, αλλά κυρίως η πόλη της Λευκάδας µε ασφυκτικές καταστάσεις σε σχέση µε τη διαβίωσή
της από µυρωδιές και όχι µόνο που εκλύονταν απ’ την ουσιαστικά µερικώς ανεξέλεγκτη εναπόθεση και κατά κύριο λόγο απ’ την
αποτυχηµένη διαδικασία της δεµατοποίησης. Το αναφέρω αυτό καθότι η νέα ∆ηµοτική Αρχή έριξε σχεδόν όλο το βάρος της στην
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος το οποίο ήταν ένα πρόβληµα υγείας. Νοµίζω ότι οι επιλογές της και η διαχείριση συνολικά
του προβλήµατος τη δικαίωσαν µε αποτέλεσµα και καινούργιο πρόβληµα να µην παράξουµε και να είµαστε κοντά στο να
ανακοινώσουµε και επισήµως -πολύ κοντά- στο ότι αυτή η υγειονοµική βόµβα η οποία ήταν 500 µέτρα απ’ την πόλη της
Λευκάδας, η περιπέτεια αυτή έλαβε τέλος.
∆εύτερο σηµαντικό πρόβληµα που δε νοµίζω ότι υπάρχει κάποιος απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο -εκτίµησή µου αυτή- που
είναι πάρα πολύ σηµαντικό για το τόπο µας, είναι η διαχείριση του υδάτινου παράγοντα. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη δική µας
εκτίµηση το νερό αυτή τη στιγµή που µιλάµε είναι ο νούµερο 1 περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης του τόπου µας και το λέω
αυτό καθότι πάρα πολλοί είτε ιδιώτες, είτε φυσικά πρόσωπα, είτε εταιρείες σκέφτονται να επενδύσουν στη Λευκάδα και το πρώτο
τους ερώτηµα είναι αν θα έχουν νερό. Όπως επίσης εκτός απ’ τις επενδύσεις στον τόπο µας είµαστε όλοι εµείς οι Λευκαδίτες οι
οποίοι τα πολλά τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουµε µε διάφορες διακυµάνσεις προβλήµατα στην υδροδότηση.
Απ’ τη θέση του ∆ηµάρχου οφείλω να ζητήσω ένα συγγνώµη και απ’ τους Λευκαδίτες αλλά και απ’ τους επισκέπτες,
τους τουρίστες που επισκέφθηκαν τη Λευκάδα κατά τη φετινή και εξακολουθούν να είναι κάποιοι εξ αυτών στα µέρη µας, µία
συγγνώµη για την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν µε τις αρκετά συχνές διακοπές υδροδότησης. Προφανώς, τα προβλήµατα
αυτά δεν αφορούσαν όλο το νησί, αφορούσαν όµως ένα σηµαντικό µέρος, ένα σηµαντικό αριθµό Κοινοτήτων και περιοχών ανά
τη Λευκάδα. Ξέρουµε πολύ καλά ότι το θέµα της διαχείρισης του νερού είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβληµα, έχει πάρα
πολλές παραµέτρους, το θέµα είναι η επάρκεια, το δεύτερο είναι η διαχείριση, το τρίτο είναι µαζί µε τη διαχείριση η ανεξέλεγκτη
χρήση, άλλο ζήτηµα είναι οι παράνοµες συνδέσεις, άλλο ζήτηµα είναι οι απώλειες… Καταστάσεις τις οποίες καλούνται να
διαχειριστούν κι άλλοι ∆ήµοι, προφανώς το πρόβληµα δεν το έχουµε µόνο εµείς, αλλά µιας και µιλάµε για τη Λευκάδα οφείλουµε
και είναι και µία δέσµευση απ’ την πλευρά της ∆ηµοτικής Αρχής ότι τώρα που βαίνει αισίως προς το τέλος το ακανθώδες, το
πολύ σηµαντικό πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων ότι θα δει σε απόλυτη προτεραιότητα επικουρούµενη απ’
οποιοδήποτε φορέα κριθεί αναγκαίως ως προς τη συνδροµή του έτσι ώστε να µπορέσει να διαχειριστεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το πρόβληµα το συγκεκριµένο. Με την ευκαιρία που µου δίνεται µπορώ να δώσω και να προβώ σε µία δέσµευση προς
τους δηµότες της Λευκάδας, ότι η εικόνα αυτή του νερού χρόνο µε το χρόνο θα βαίνει βελτιούµενη, δεν µπορεί κανείς να
δεσµευτεί ή να υποσχεθεί -ό,τι θέλετε πείτε- ότι σε ένα Χ χρονικό διάστηµα (έξι µήνες, ένα χρόνο) το πρόβληµα αυτό θα έχει
επιλυθεί στην ολότητά του, είναι αδύνατον. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται µία ολιστική προσέγγιση στο πρόβληµα της διαχείρισης
του νερού, οφείλω να καταθέσω ότι -και µε προσωπική άποψη- τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις προς τη
βελτίωσή του, πλην όµως επειδή το θέµα του νερού έχει µία δυναµική καθότι ολοένα και αυξάνονται οι ανάγκες υδροδότησης απ’
την ανάπτυξη που έχει η Λευκάδα, όπως επίσης χρόνο µε το χρόνο υπάρχει και µία παλαίωση του δικτύου, αντιλαµβάνεστε ότι
αυτή η δυναµική καθιστά τη διαχείριση της υδροδότησης εξ ορισµού προβληµατική.
Γνωρίζουµε όλοι ότι δύο είναι οι κύριες πηγές υδροδότησης του τόπου µας, ο ένας φορέας υδροδότησης είναι οι πηγές
του Αγίου Γεωργίου µέσω του Συνδέσµου και η άλλη µεγάλη πηγή είναι το υδάτινο στοιχείο το οποίο έχει ο τόπος µας κύρια στη
Νότια Λευκάδα. Μπροστά µας έχουµε µία πρόκληση και ακούει στο όνοµα ‘Τρίτσης’ (είναι η εξέλιξη του ‘Φιλόδηµου’) όπου εκτός
από παρεµβάσεις τις οποίες θα τις αναλύσει σε µεγαλύτερο εύρος ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του Συνδέσµου
κύριος Λιβιτσάνος, υπάρχουν προκλήσεις που θα πρέπει να ανταποκριθούµε ως ∆ηµοτική Αρχή, ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το
λέω αυτό καθότι υπάρχει πρόσκληση που αφορά τον τοµέα της ύδρευσης και για αντικαταστάσεις δικτύων και για επεκτάσεις
δικτύων, όπως επίσης και για κατασκευή πολύ σοβαρών υποδοµών. Σ’ αυτές τις υποδοµές θα σας πω ότι υπάρχει πάνω στο
τραπέζι και συζητείται µε τα αρµόδια υπουργεία το µεγάλο θέµα της λιµνοδεξαµενής της Βασιλικής, µιας ολοκληρωµένης µελέτης
που είναι σε ισχύ οι περιβαλλοντικοί της όροι, οι παλαιότεροι γνωρίζουν ότι αυτή η µελέτη, ο προσανατολισµός της ήταν για
άρδευση καθότι όµως βλέπουµε µία ευκαιρία στο πρόγραµµα ‘Αντώνης Τρίτσης’ προσπαθούµε να µπορέσουµε να προσθέσουµε
µαζί µε την ύδρευση και το ζήτηµα της ύδρευσης και να τύχει χρηµατοδότησης -όπως σας είπα- απ’ το υπουργείο Εσωτερικών.
Στο συγκεκριµένο σηµείο δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο, ήταν στις προθέσεις µου αφού ξεκαθάριζε αυτό να έφερνα εγώ σε
∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα της ύδρευσης, δεν είναι όµως κακό, ίσα-ίσα θετικό είναι να συζητηθεί και σήµερα και όταν θα
είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο συγκεκριµένες παρεµβάσεις, θεωρώ ότι αν τα καταφέρουµε να
πάρουµε τις διαβεβαιώσεις για το θέµα της λιµνοδεξαµενής της Βασιλικής, ότι τότε θα µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι έχουµε
κάνει ένα πάρα πολύ σηµαντικό βήµα για την επίλυση του ζητήµατος της ποσότητας. Προεκλογικά είχα δεσµευτεί και υπάρχουν
στον προϋπολογισµό για τη διερεύνηση της δηµιουργίας ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Το επόµενο διάστηµα
θα ανατεθούν αυτές οι µελέτες και µελέτη τιµολόγησης αλλά και µελέτη βιωσιµότητας, δεν έχω προχωρήσει ακόµη σ’ αυτό γιατί
σε συνεργασία πάλι και σε συνεννόηση µε το υπουργείο κοιτάζουµε στην περίπτωση που προκριθεί αυτό -η δηµιουργία εννοώνα δούµε το θέµα της στελέχωσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόηµα να αλλάξει ο τίτλος και από
Υπηρεσία Ύδρευσης το ίδιο ακριβώς προσωπικό, το λειψό πλην όµως απόλυτα µάχιµο, απλώς να µεταπηδήσει στη ∆ηµοτική
Επιχείρηση. Είναι ένα θέµα το οποίο το εξετάζουµε ενδελεχώς, όπως επίσης εξετάζουµε ενδελεχώς και οποιοδήποτε άλλο
φορέα θα µπορέσει να συνδράµει την προσπάθειά µας αυτή. Είναι σίγουρο ότι επιβάλλεται να γίνουν µία σειρά παρεµβάσεων
καθότι η κατάσταση στην ύδρευση της Λευκάδας µπορεί να περιγραφεί µε µία λέξη, «χάος». Χιλιόµετρα επί χιλιοµέτρων αγωγών
επιφανειακών οι οποίοι καταλαβαίνουµε όλοι πόσο ευάλωτοι είναι στις ζηµιές και στις παρεµβάσεις, ενεργοβόρες διαχειρίσεις µε
τις δεκάδες γεωτρήσεις τις οποίες έχουµε, µε τα αντλιοστάσια που χρειάζονται συνεχή συντήρηση και γενικά µε µία κατάσταση η
οποία δεν είναι εύκολα ελέγξιµη. Πάνω σ’ αυτό υπάρχει το πλάνο της ∆ηµοτικής Αρχής για τις άµεσες παρεµβάσεις τις οποίες θα
τις αναλύσει -όπως σας είπα- ο κύριος Λιβιτσάνος και πιστεύω εντός του έτους του 2020 να είµαστε σε θέση να συζητήσουµε για
το πως θα πρέπει να αποφασίσουµε να δροµολογήσουµε την επόµενη µέρα της διαχείρισης της ύδρευσης στη Λευκάδα που
όπως είπα -και κλείνω µ’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, µη µακρηγορήσω- µε την επιτυχή κατάληξη της διαχείρισης των απορριµµάτων
είναι το νούµερο 1 πρόβληµα του τόπου µας. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. Ο Αντιδήµαρχος κύριος Λιβιτσάνος έχει το λόγο.
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Λιβιτσάνος (ανάγνωση εισήγησης): Καλησπέρα. Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα για τη
Λευκάδα, πρόβληµα πολλών χρόνων. Είχα κάνει µία τοποθέτηση στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δε θέλω να
επεκταθώ πάλι και να λέω πράγµατα τα οποία ξαναείπα την προηγούµενη φορά. Σήµερα έχω δύο ιδιότητες εδώ, σαν Πρόεδρος
Συνδέσµου Ύδρευσης Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας-∆ήµων και σαν Αντιδήµαρχος Ύδρευσης Λευκάδας- Ελλοµένου. Είναι
µεγάλο το πρόβληµα µε το νερό στη Λευκάδα και όσο δε ξεκινάµε µε µία βάση που για εµένα είναι το µηδέν δε θα το λύσουµε
ποτέ και θα εξηγήσω τι είναι το µηδέν. Καλώς καµωµένα γίνανε έργα και µελέτες και δηµοπρατήσεις απ’ την προηγούµενη
∆ηµοτική Αρχή (…). Καλώς έγινε και εισαγγελική παρέµβαση απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή να πάρουµε παραπάνω νερό
αλλά όλ’ αυτά και εµείς µέσα στο επόµενο διάστηµα θα ξαναπάµε να κάνουµε το ίδιο πράγµα. ∆ε λύνεται έτσι όµως το νερό, να
πάρουµε άλλα 2.000 κυβικά απ’ την Πρέβεζα, µετά από ένα-δύο χρόνια να πάει κάποιος Χ να γυρίσει το διαχωριστή και πάει
λέγοντας.
Το θέµα πρέπει να ξεκινήσει απ’ το µηδέν. Υπάρχουν κάποιες µελέτες που πρέπει να κάτσουµε κάτω να δούµε αυτές οι
µελέτες που είναι σε ισχύ και να προχωρήσουµε, µε το πρόγραµµα ‘Τρίτσης’ πρέπει να βάλουµε και θα βάλουµε τα υποέργα και
του Συνδέσµου -µας δίνεται η ευκαιρία αυτή τη στιγµή- και του ∆ήµου τα οποία συνοπτικά αναφέρω ότι τα δύο µεγάλα υποέργα
θα είναι η αναβάθµιση των αντλιοστασίων και στο Σύνδεσµο και στο ∆ήµο, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας αγωγός για να πάρουµε
νερό πρέπει να έχει ένα καλό αντλιοστάσιο και για να έρθει το νερό σωστά και να είναι πόσιµο το νερό πρέπει να έχουµε καλούς
αγωγούς και καθαρά αντλιοστάσια.
Είχα τονίσει και πάλι ότι τα αντλιοστάσια -και δεν κατηγορώ κάποιον, συζήτηση κάνουµε, δεν έχω σκοπό εγώ να
κατηγορήσω κάποιον- (…) προτάσεις και να κάτσουµε σε ένα τραπέζι και να τις κουβεντιάσουµε πάλι και πάλι, όσες φορές
θέλουµε να βρούµε τη λύση, είναι σε κακή κατάσταση, είτε γιατί µπορεί να µην υπήρχαν χρήµατα, είτε γιατί κάποιοι δε
συντηρούσαν σωστά ή (.), όµως αυτή είναι η αλήθεια και σαν Πρόεδρος του Συνδέσµου απ’ το ∆εκέµβρη που έκανα τη µελέτη
των αντλιοστασίων (…) των 16 αντλιοστασίων που έχει ο Σύνδεσµος, ήδη το αντλιοστάσιο (.) ξεκίνησε, (….) οι οικοδοµικές
εργασίες έχουν τελειώσει, µέσα στη βδοµάδα λόγω διακοπών και λόγω κλεισµένων εταιρειών δεν µπορούσαµε να έχουµε τις
αντλίες λόγω µέτρων σήµερα που µιλάµε, (…) το επόµενο δεκαήµερο, (.) να γίνουν σύγχρονα και µε σωστές µελέτες
αντλιοστάσια γιατί ωραία, µπορούµε να αλλάζουµε µία αντλία και να τη βάζουµε, θα ξαναχαλάσει όταν δεν υπάρχουν εφεδρικές,
όταν δεν υπάρχουν ηλεκτρολογικοί πίνακες της προκοπής και όταν δεν υπάρχει σύστηµα GSM ή Τηλεµετρίας, πείτε το όπως
θέλετε. Εµείς, παρόλο µε τα µειωµένα έσοδα που έχουµε φέτος λόγω της κατάστασης του κορωνοϊού και στο Σύνδεσµο, γιατί ο
η
Σύνδεσµος εξαρτάται απ’ τους γειτονικούς ∆ήµους και στο ∆ήµο, θα προσπαθήσουµε τουλάχιστον φέτος απ’ την 1 Σεπτέµβρη
που είπα το χειµώνα τα αντλιοστάσια του Συνδέσµου που είναι το µεγαλύτερος µέρος και βάρος που µας (.) γιατί από εκεί
παίρνουµε το νερό (…) πολλούς οικισµούς στη Λευκάδα και είναι µοναδικό το νερό που παίρνουµε απ’ τους οικισµούς, απ’ τον
Άη-Γιώργη και δεν έχουµε κάποια εναλλακτική λύση· θα προσπαθήσουµε και θα το κάνουµε τουλάχιστον να αναβαθµιστούν αν
όχι και τα 16, το 50%. Ένα άλλο µεγάλο θέµα που ανέδειξα µε τις παράνοµες συνδέσεις και άκουσα την τελευταία εβδοµάδα
πολλά σχόλια σ’ αυτό είναι ότι οι παράνοµες συνδέσεις δεν έχουν µόνο θέµα ότι γίνεται αλόγιστη χρήση νερού, έχουν και ένα
θέµα ότι ο ∆ήµος δεν έχει έσοδα και αν δεν είναι 8.000 ή είναι 3.000 ή 4.000, πάντως είναι πάνω από 3.000. Σηµαίνει µε µία
µικρή εκτίµηση ότι τα έσοδα που χάνονται απ’ το Τµήµα Ύδρευσης του ∆ήµου, απ’ το ∆ήµο -γιατί ξέρετε ότι η ύδρευση είναι
ανταποδοτική, ό,τι εισπράττουµε χαλάµε- είναι πάνω του 1.000.000. Φανταστείτε ότι αν ο κάθε Αντιδήµαρχος ή η κάθε ∆ηµοτική
Αρχή είχε πλεόνασµα στις τετραετίες τους 2, να µην πω 4.000.000, εγώ θα πω 2 -το 50% απ’ την τετραετία- πόσα παραπάνω
πράγµατα µπορούσαµε να κάνουµε, και γι’ αυτό το λόγο έβαλα µπροστά τον εαυτό µου να πω για τις παράνοµες παροχές και οι
η
παράνοµες παροχές από 1 Σεπτέµβρη, όσο µπορούµε και όσο έχουµε τη δυνατότητα είτε σαν ∆ήµος, είτε σαν κάποιες εταιρείες
ειδικές, µε ειδικά µηχανήµατα που θα ελέγξουν το δίκτυο, έχουµε αυτή τη στιγµή κάποια συνεννόηση για να ελέγξουµε το δίκτυο,
οι παράνοµες παροχές, κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσουν στη Λευκάδα, σε ένα χρόνο, σε δύο θα τελειώσουν, να ενηµερωθεί
και ο κόσµος, ενηµερώνεται ο κόσµος, να ξέρετε ότι υπάρχει θετικό πρόσηµο στην κοινωνία γι’ αυτό γιατί όταν πρέπει ο ένας
πολίτης ο οποίος είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και ο άλλος δεν είναι, σου λέει: «Εγώ τι είµαι, δεύτερης κατηγορίας
άνθρωπος;» Όχι, πρέπει όλοι να είµαστε ίσοι και πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι το νερό δεν το έχουµε άφθονο, δεν υπάρχει, το
ξέρουµε όλοι αυτό, χρόνια τώρα. Βελτιωθήκανε κάποια πράγµατα απ’ τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, υπήρχε και µία
πρόταση επί εποχής κυρίου Αραβανή για την ΕΥ∆ΑΠ την οποία δεν πέρασε, δεν τόλµησε, δεν πέρασε απ’ το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Θα σας ότι αν ήµουν εγώ στη θέση του κυρίου Αραβανή θα το έκανα, γιατί θα είχαµε άλλα αποτελέσµατα αυτή τη
στιγµή Λευκάδα.
Όσον αφορά παρεµβάσεις και προτάσεις, µάλλον θα κάνω µία αναδροµή λίγο στις παρεµβάσεις που κάναµε φέτος σαν
µία νέα ∆ηµοτική Αρχή µ’ αυτό που παραλάβαµε, µ’ αυτό µε τους έξι µήνες τώρα µε τον κορωνοϊό, τα µισά, που ο ∆ήµος έχει το
60% έσοδα µείον, εγώ θα σας κάνω µία συνοπτική, παρεµβάσεις που κάνουµε σαν Τµήµα Ύδρευσης και σαν Σύνδεσµος, να πω
ότι τα αντλιοστάσια στο Μαυρονέρι αλλάξαµε δύο φορές τις αντλίες, στην Κατούνα το αντλιοστάσιο -το είπα και πάλι- το φέραµε
σε µία κανονική κατάσταση. Η γεώτρηση της Κατούνας που χάλασε, προσθέσαµε καινούργια αντλία. Στο Μαραντοχώρι κάναµε
αντικατάσταση όλου του εξοπλισµού της γεώτρησης, το ίδιο και στα Βουρνικά, δύο βλάβες στο Αηδονάκι που χάναµε µεγάλη
ποσότητα νερού, δεν ήταν τώρα, ήταν πολλούς µήνες, τις λύσαµε. Νέο δίκτυο απ’ το βενζινάδικο Βενιζέλου µέχρι την είσοδο του
Πόρου κάναµε, δεν πήγαινε νερό στον Πόρο. Αντλιοστάσιο Ασπρογερακάτων, βάλαµε αντεπίστροφο πριν 25 µέρες γιατί είχαν το
πρόβληµα εκεί στο ∆ρυµώνα και κολλήσαµε. ∆ρυµώνας-Ασπρογερακάτα πάνω από 10 βλάβες το δίκτυο. Στην (.) που είχαν
πρόβληµα µε το νερό το λύσαµε. Στον Καλαβρό βελτιώσαµε τη ροή του νερού και για την άρδευση στο Νυδρί κάναµε 5
καινούργιες επεκτάσεις ώστε να µην έχουµε απώλειες και από εκεί. Θέλω να πω ότι αυτά γίνανε σε διάστηµα τριών τελευταίων
µηνών (των τελευταίων) και να µη θυµηθώ -θα το πω πάλι- τις βλάβες που αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος δεν έχει βλάβες ύδρευσης
στο δίκτυό του, εκτός από µία έκτακτη την Κυριακή δεν είχε άλλες βλάβες. Προσπαθούσαµε και να αντιµετωπίσουµε το 90% των
βλαβών να είναι τελειωµένες την τουριστική περίοδο. Οπότε αυτές τις µέρες, απ’ το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που
µιλάγαµε µέχρι και σήµερα δεν έχουµε προβλήµατα υδροδότησης στο νησί και στη φουλ να πω εγώ… Το φουλ δεκαήµερο που
το νησί είναι γεµάτο, εκτός από συγκεκριµένες δύο-τρεις µικρές περιπτώσεις τις οποίες προσπαθήσαµε και τις λύσαµε άµεσα και
το πρόβληµα µε την Πρέβεζα λύθηκε προς το παρόν που µε την επιµονή µας καταφέραµε να εντοπίσουµε το θέµα και να
εντοπίσουµε τη ζηµιά που δηλώνει στο διαχωριστή, βρεθήκαµε… Η µήνυση έχει κατατεθεί -να ξέρετε- απ’ τις 13/08 στην
Εισαγγελία για την κλοπή του νερού και για την προκάλεση βλάβης στο διαχωριστή, µιλήσαµε και µε τους απέναντι και µε τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου και µε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας και µε τους υδραυλικούς, τους εξωτερικούς
συνεργάτες που έχουν αυτοί, ήρθαµε σε µία συνεννόηση να µην πάµε ούτε εµείς στα άκρα το δεκαπενθήµερο το τελευταίο του
Αυγούστου που απ’ τις 10 Αυγούστου µέχρι τις 30 Αυγούστου έχουν κι αυτοί και εµείς κόσµο, βρήκαµε µία λύση στην ποσότητα,
βελτιώθηκε το δίκτυο για εµάς (…), αυτοί δεν αντιµετωπίσανε µεγάλο πρόβληµα και είπαµε -θα το ανακοινώσω κιόλας- µε τον
Πρόεδρο του Συνδέσµου της Πρέβεζας κύριο (.), να καθίσουµε σε ένα τραπέζι και οι δύο Σύνδεσµοι το Σεπτέµβρη και να βρούµε
ένα κοινό σηµείο επαφής ώστε απ’ το Σεπτέµβρη και µετά να κάνουµε και µία προγραµµατική σύµβαση µεταξύ των δύο
Συνδέσµων επίσηµη και καινούργια και να χειριζόµαστε από κοινού και τις βλάβες και το δίκτυο αλλά και το νερό έτσι ώστε η
Λευκάδα και η Πρέβεζα -γείτονες είµαστε και δεν έχουµε να χωρίσουµε κάτι άλλο εκτός απ’ το νερό- να έχουν την ποσότητα που
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πρέπει και που µπορούµε να παίρνουµε απ’ τον Άη-Γιώργη, γιατί και εκεί πέρα να ξέρετε ότι τα προβλήµατα είναι πάρα πολύ
µεγάλα µε τις ποσότητες του νερού, θα γίνει κάποια στιγµή και µία συζήτηση πάνω σ’ αυτό, όταν θα είµαστε έτοιµοι και από εκεί
και από εδώ για να µπορέσουµε και να ενηµερώσουµε και τον πολίτη και τους δηµότες αλλά και εσάς στο τι συµβαίνει στον ΆηΓιώργη, δεν είναι της παρούσης όµως, είπαµε λοιπόν να κάτσουµε, να συναποφασίσουµε και να λύσουµε το πρόβληµα της ροής
του νερού στη Λευκάδα και στην Πρέβεζα, αλλά εµάς µας ενδιαφέρει η Λευκάδα. Είναι ένα θετικό βήµα αυτό γιατί κάποιοι µας
κατηγορήσανε ότι να µην πάµε στα άκρα και να συναντηθούµε µε τους απέναντι. ∆εν είχαµε κανένα σκοπό να µη συναντηθούµε,
ούτε είπα εγώ ποτέ ότι θα κάνω τον Κολοκοτρώνη και θα πάω να τα γκρεµίσω όλα, είπα όµως ότι απαγορεύω στον εαυτό µου
στη Λευκάδα να µην έρχεται νερό για τον κόσµο και για τον τουρισµό αλλά πρώτα για τον κόσµο, για τον απλό πολίτη της
Λευκάδας που πληρώνει τις υποχρεώσεις του και αυτόν που δεν πληρώνει και αυτόν που πληρώνει.
η
Όσον αφορά πράγµατα τα οποία έχουµε σκεφτεί από 1 Σεπτέµβρη -να περάσει η τουριστική σεζόν- να υλοποιηθούν
άµεσα και όταν λέµε άµεσα µιλάµε «χτες», καταρχάς ξεκινάµε απ’ το Τµήµα της Ύδρευσης το οποίο αυτή τη στιγµή στελεχώθηκε
και µε την κυρία Παπαρίζου που είναι η καινούργια Προϊσταµένη και προς τιµή της τους δύο µήνες έδωσε ψυχή και σώµα στο
∆ήµο, στο τµήµα, ώρες εικοσιτετράωρης βάσης πάνω στο νερό και χωρίς να ζητήσει και κανένα παραπάνω ποσό ας πούµε στην
αµοιβή της και την ευχαριστώ γι’ αυτό, και τον κύριο Παπαχρήστου που κάποιοι µε κατηγόρησαν ότι πήρα ένα φίλο µου να τον
βάλω ι µηχανικό στο Σύνδεσµο… Σας πληροφορώ ότι ο κύριος Παπαχρήστου δουλεύει απ’ τις 7:00 το πρωί µέχρι τις 4:00 το
πρωί για το Σύνδεσµο, για το ∆ήµο, εγώ τέτοιους ανθρώπους θέλω δίπλα µου, είτε είναι φίλος µου, είτε είναι εχθρός µου µε
ενδιαφέρει να δουλεύει και αυτό κάνει, ήταν µαζί µου δύο µήνες τώρα. Εµείς έχουµε να ξεκινήσουµε απ’ το ∆ήµο, έχουµε
ξεκινήσει τη διαδικασία ενός τετραψήφιου αριθµού που θα υπάρχει ειδικός αριθµός για το Τµήµα Ύδρευσης και γενικά για την
καθαριότητα. Θα ξεκινήσουµε µε εικοσιτετράωρο έκτακτο προσωπικό το οποίο θα είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµο να µπορεί να
λύνει τις βλάβες, να µη ξεχνάµε ότι παρόλο που δεν το έχουµε βρει το προσωπικό, στη Γολέµη δύο βλάβες λυθήκανε σε χρόνο
ρεκόρ, για το προσωπικό και για τους συνεργάτες του ∆ήµου. (….) θα ξεκινήσει και η… Συγγνώµη, απ’ το Τµήµα Πληρωµών των
λογαριασµών επειδή το τελευταίο δεκαήµερο παρατηρήθηκε προσωπικά σε εµένα κάποιοι δηµότες οι οποίοι ενώ έχουν τη
διάθεση να πληρώσουν δε βρέθηκε ο λογαριασµός τους ή δεν πάει ο λογαριασµός τους ή δεν πάει ο υδροµετρητής, χίλιες δύο
δικαιολογίες. Να ξέρετε πως θα ανακοινωθεί κιόλας ότι πλέον και µαζί µε την εταιρεία που συνεργαζόµαστε οι λογαριασµοί θα
πληρώνονται ηλεκτρονικά είτε µέσω του site του ∆ήµου που θα µπαίνει µε το ΑΦΜ του η πολίτης και θα πληρώνει, είτε θα
στέλνεται και σε e-mail, οπότε δε θα υπάρχει καµία δικαιολογία από κανέναν «δεν πήρα το λογαριασµό, δε βρήκα το
λογαριασµό.» Αυτά τα πέντε πράγµατα είναι λεπτοµέρειες σε ένα τόσο σοβαρό θέµα αλλά µπορούν να κάνουν και τη διαφορά
γιατί είναι πράγµατα τα οποία δεν υπήρχαν µέχρι στιγµής στο ∆ήµο Λευκάδας και στο Σύνδεσµο Λευκάδας. Ο Σύνδεσµος ούτως
ή άλλως έχει συσταθεί σαν Οργανισµός, θα προχωρήσει κι αυτό του χρόνου, θα έχει και προσωπικό δικό του, οπότε θα έχει και
την ευελιξία να κάνει και περισσότερα πράγµατα σαν Σύνδεσµος στα δίκτυά του.
∆εύτερον. Θα γίνει µε αρχή τον οικισµό Τσουκαλάδων -που το είπα- ο έλεγχος για τις παράνοµες παροχές και
συνδέσεις, ο σκοπός µας, κύριοι, δεν είναι να κάνουµε τους χωροφύλακες και τους αστυνοµικούς, ο σκοπός µας είναι να
καταλάβουµε ειδικότερα σ’ αυτό το χωριό που είχε δεινοπαθήσει τα τελευταία χρόνια µε το νερό ότι πρέπει να σεβόµαστε και να
σέβονται το διπλανό τους. Αυτό θα ξεκινήσει απ’ το Σεπτέµβρη. Τώρα, αν θα γίνουν πέντε οικισµοί φέτος, δέκα, τώρα
προχωράµε σε ένα σχεδιασµό, δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός γιατί αυτό ξεκίνησε τώρα τον Αύγουστο και λόγω των αδειών
η
και των συναδέλφων µηχανικών στο ∆ήµο υπάρχει µία καθυστέρηση, αλλά µέχρι την 1 Σεπτέµβρη θα έχουµε ολοκληρώσει τις
µελέτες µας και το στόχο µας το πού θα φτάσουµε φέτος στους οικισµούς. Πάντως το πρόβληµα των Τσουκαλάδων φέτος και µε
τη βοήθεια του αγωγού απ’ το Αηδονάκι και µε την αναβάθµιση πλήρως των αντλιοστασίων τους πιστεύω ότι του χρόνου δε θα
έχουν πρόβληµα νερού οι Τσουκαλάδες, «δε θα έχουν πρόβληµα»· θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από φέτος.
Πρόεδρος: Κύριε Αντιδήµαρχε, συντοµεύετε γιατί θα υπάρχουν και ερωτήσεις και θα απαντήσετε.
Λιβιτσάνος: Θα συντοµεύσω, έχω κάποια πράγµατα να πω, αν µε αφήσετε να τα πω σε ένα τόσο σοβαρό θέµα θα τα πω, αν
δε θέλετε δεν τα λέω κιόλας και θα κάνω δευτερολογία…
Πρόεδρος: Να τα πείτε αλλά θα υπάρξουν και ερωτήσεις, να ξέρετε, και θα απαντήσετε.
Λιβιτσάνος: Εννοείται ότι θα υπάρξουν και ερωτήσεις, γι’ αυτό είµαστε εδώ. Και θα γίνει σε όσα δίκτυα µπορούµε µε βάση την
ισχνή οικονοµική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο Τµήµα της Ύδρευσης και το Σύνδεσµο γιατί εξαρτάται το ένα απ’ τ’
άλλο, να ξεκινήσουµε σε εκτός σχεδίου περιοχές, να µπορέσουµε να ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε δίκτυα ύδρευσης σωστά. Αυτό
που είπε ο ∆ήµαρχος κύριος Καλός µε τη χαοτική κατάσταση µε τα λάστιχα πρέπει να σταµατήσει, γιατί εάν όλοι έχουν ένα
δίκτυο σωστό, έχουν τον υδροµετρητή τους εκεί που πρέπει να είναι κλεισµένος και να µην παραβιάζεται από κανέναν, να
έχουµε όλες τις βάνες ασφαλισµένες που τα έχουµε αυτή τη στιγµή στο κοµµάτι το προβληµατικό (Τσουκαλάδες-∆ρυµώναΚαλαµίτσι), τα κλείσαµε, ήδη τα κλείσαµε, όσα βρήκαµε βασικά γιατί υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν τα ξέρουµε κιόλας, είναι
κρυφές βάνες κι αυτά που έλεγα εγώ πριν τα οποία σιγά-σιγά θα βγούνε κι αυτά στην επιφάνεια, τα κλείσαµε, όλ’ αυτά λοιπόν,
να υπάρχει ένας σχεδιασµός σε κάθε οικισµό είτε µε την προσθήκη µιας δεξαµενής για την αποθήκευση του νερού, είτε µε τα
δίκτυα τα εκτός οικισµού, είτε να µειωθεί η κατανάλωση µε τις παράνοµες συνδέσεις· να µπορέσουµε να βελτιώσουµε µία
κατάσταση στους οικισµούς. Αυτά προς το παρόν για να µην τρώω και το χρόνο γιατί είναι πολύτιµος και υπάρχει και µία
παράταξη η οποία έχει ανειληµµένη υποχρέωση, για να µπορέσουµε να έχουµε ολοκληρωµένη άποψη σταµατάω και θα πω στη
δευτερολογία µου τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα µε προσοχή τις εισηγήσεις τόσο του ∆ηµάρχου όσο και του Αντιδηµάρχου,
επιτρέψτε µου λίγες ερωτήσεις οι οποίες θα ήθελα να απαντηθούν.
Μιλήσατε για το υπαλληλικό δυναµικό που ασχολείται µε την ύδρευση, κύριε Αντιδήµαρχε, θέλω να µας πείτε πόσοι
ήταν πριν την ανάληψη της δική σας ∆ηµοτικής Αρχής και πόσοι είναι σήµερα. Αν διάβασα καλά σε κάποιο ενηµερωτικό
αναφέρονται πάνω από 10 υπάλληλοι εσωτερικοί στην ύδρευση περί τους τέσσερις στην εξωτερική και επιπροσθέτως τέσσερις
υδραυλικοί και δύο ηλεκτρολόγοι, δηλαδή έξι τεχνικοί, αυτά κατά το 2019. Αν υπάρχουν αυτοί οι υπάλληλοι σήµερα και αν όχι,
αν έχει γίνει η προσπάθεια αναπλήρωσής τους. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
∆εύτερον. Μιλήσατε, κύριε Αντιδήµαρχε, για έσοδα στα οποία υπάρχει υστέρηση στο ∆ήµο και είναι αντιληπτό ότι όταν
υπάρχει υστέρηση υπάρχει και δυσλειτουργία. Θέλω να µου πείτε αν υπάρχουν κάποιες περιοχές του ∆ήµου Λευκάδας στις
οποίες άργησε να γίνει καταµέτρηση, στις οποίες δεν έχουν αποσταλεί τα σηµειώµατα, οι λογαριασµοί, οι οποίες περιοχές δεν
έχουν ακόµα πληρώσει και κυρίως γιατί έχει συµβεί αυτό. Νοµίζω ότι στη Νότια Λευκάδα υπάρχει µία δυσλειτουργία του
συστήµατος, παρακαλώ επιβεβαιώστε το ή εξηγήστε µας.
Τρίτον. Στο σχεδιασµό σας φαντάζοµαι ότι υπάρχουν εκτός απ’ τα σηµαντικά και πολύ µεγάλα προβλήµατα τα οποία
πλέον οι εµπλεκόµενοι µε τα κοινά στη Λευκάδα γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό, υπάρχουν και τα µικρότερα. Φαντάζοµαι ότι θα
γνωρίζετε ότι σε χωριά της Λευκάδας όπως η Παλαιοκατούνα και το Φτερνό τα οποία υδροδοτούνται κυρίως από γεωτρήσεις
υπάρχει πρόβληµα µε την υπεράντληση και οι γεωτρήσεις έχουν γίνει πλέον υφάλµυρες. Αν υπάρχει σχεδιασµός
αντιµετωπίσεως τέτοιων ζητηµάτων.
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Τέταρτον. Αναφερθήκατε στην επισκευή αντλίας νοµίζω στην περιοχή Κατούνας ή Λυγιάς, αναφέρεστε στη µικρή παλιά
δεξαµενή των 60 κυβικών µέτρων; Στην κάπως µεγαλύτερη που είναι ψηλά στην Κατούνα και που είναι 250 κυβικά ή στην
καινούργια η οποία είναι 450 κυβικά; Θα ‘θελα να το γνωρίζω.
Τέλος, η πέµπτη ερώτηση έχει να κάνει µε το εξής: Αναφερθήκατε µε τη δυνατότητα που ενδεχοµένως θα υπάρξει απ’
την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στο Αηδονάκι ώστε να αντιµετωπιστεί το πολύ σηµαντικό πρόβληµα υδροδότησης των
Τσουκαλάδων. Λίγα περισσότερα για να ξέρουµε που βαδίζουµε επ’ αυτού που επισηµάνατε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο για ερωτήσεις.
∆ρακονταειδής: (…) Πρόεδρε, όχι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Τώρα ας κάνω κι εγώ τρεις ερωτήσεις όχι παραπάνω, γιατί θα τοποθετηθώ, αλλά επειδή στο προηγούµενο
∆ηµοτικό Συµβούλιο ο κύριος Λιβιτσάνος, ο Αντιδήµαρχος της ύδρευσης αλλά και Πρόεδρος του Συνδέσµου Ύδρευσης, µας
είπε και µας ανέφερε ότι κάποιοι συνεργάτες του ∆ήµου δεν κάνανε καθόλου καλά τη δουλειά του ή δεν είχαν τεχνογνωσία ή δε
θυµάµαι πως το είχε αναφέρει κιόλας… «Ένας συνεργάτης που διαχειρίζεται τον τοµέα της ύδρευσης δεν έκανε καλά τη δουλειά
του» είπατε στο Άκτιο π.χ., και µας είπατε ότι πήρατε και κάποιον ηλεκτρολόγο µηχανικό και το πρώτο ερώτηµα που θα ήθελα
να κάνω είναι: Ποιος είναι ο ηλεκτρολόγος µηχανικός τον οποίο έχετε επιλέξει; Με ποιον τρόπο κάνατε αυτή την επιλογή και την
εµπειρία του επάνω σε θέµατα ύδρευσης; ∆ε γνωρίζω, σας µιλάω ειλικρινά, αλλά σίγουρα αφού τον επιλέξατε εσείς θα έχει
τεράστια εµπειρία σε θέµατα τέτοια, ύδρευσης, και ποιος είναι αυτή τη στιγµή ο υπεύθυνος των αντλιοστασίων στο κεντρικό
αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί τη Λευκάδα στο Άκτιο, αν υπάρχει δηλαδή κάποια σύµβαση αυτή τη στιγµή που συζητάµε σήµερα
µε κάποιον ηλεκτρολόγο µηχανικό; Μηχανολόγο µηχανικό; ∆ε ξέρω, εσείς γνωρίζετε, ποια είναι αυτή η σύµβαση, να µας πείτε
και το ποσό το οποίο… Το ποσό της σύµβασης.
Ένα δεύτερο ερώτηµα πάλι απλό, θα ‘θελα να µάθω πως γίνεται η καταµέτρηση των ρολογιών σήµερα. Κάτι είπε ο
κύριος Σολδάτος για τη Νότια Λευκάδα αλλά εµένα µε ενδιαφέρει για το σύνολο της Λευκάδας πλην του Καλάµου – Καστού που
γνωρίζω, οπότε θα ήθελα να µάθω µε ποιον τρόπο αυτή τη στιγµή γίνεται η καταµέτρηση των υδροµέτρων στο ∆ήµο Λευκάδας
πλην του Καλάµου και του Καστού.
Ένα τρίτο ερώτηµα και να σταµατήσω εδώ. Θα ήθελα να µάθω, επειδή σας είχα αναφέρει στη συζήτηση του
προϋπολογισµού το Νοέµβρη ότι για το κοµµάτι των επισκευών των βλαβών θα έπρεπε να πάµε σε ενιαίο διαγωνισµό µε
ανοιχτή διαδικασία για το σύνολο της Λευκάδας και εσείς είχατε επιλέξει να το κόψετε στα δύο µε συνοπτικό διαγωνισµό, θα
ήθελα να µάθω εάν έχει υπάρξει κάποιος ανάδοχος απ’ αυτούς τους δύο συνοπτικούς διαγωνισµούς που επιλέξατε να κάνετε
αντί της δικιάς µας πρότασης για το σύνολο του ∆ήµου και µε ποιο τρόπο αυτή τη στιγµή επισκευάζονται οι βλάβες καθώς και
τα χρήµατα τα οποία έχετε δαπανήσει µέχρι σήµερα -αυτό ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο και µπορεί να µην το έχετε µπροστά
σας- για το κοµµάτι της ανάπτυξης της ύδρευσης, έτσι; Της ανάπτυξης, όχι των επισκευών των βλαβών που είναι τα
αυτονόητα…
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει ερώτηση;
Βερροιώτης: Μόνο µία ερώτηση, παρόλο που κάποιες ερωτήσεις που είχαν ειπωθεί θα µπορούσαµε να τις θέσουµε κι εµείς.
Μας έχει έρθει -να το πω έτσι- µία καταγγελία, εν πάση περιπτώσει για να συνεννοηθούµε, έκανε προσπάθεια να λάβει κωδικό
και να συµµετέχει στη σηµερινή τηλεδιάσκεψη και ο Σύλλογος των Υδραυλικών της Λευκάδας. Αν ξέρετε ή εσείς ή ο κύριος
Αντιδήµαρχος, κάποιος, τι έχει γίνει, ήρθε σε επικοινωνία µε το Προεδρείο ή µε τη ∆ηµοτική Αρχή και αρνήθηκε να δώσει
κωδικό; Τι συνέβη; Αυτό, σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, αν και σας έχω στείλει τις ερωτήσεις µε e-mail…
Πρόεδρος: Πέστε τες ξανά Πέτρο, εγώ ξέρω ότι είσαι ο µόνος που έστειλες τις ερωτήσεις…
Ζαβιτσάνος: Καλώς, ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση είναι: Αν υπάρχουν καταναλωτές που χρωστάνε µεγάλα ποσά, τι έχει γίνει
ή τι πρόκειται να γίνει µ’ αυτούς;
∆εύτερη ερώτηση. Είπατε ότι υπάρχουν παράνοµες συνδέσεις. Έχετε εντοπίσει τέτοιες; Και τι έχετε κάνει γι’ αυτές;
Τρίτη ερώτηση. Πόσο στοίχησαν οι εξωτερικοί συνεργάτες τους τελευταίους 12 µήνες, πόσοι είναι και τι ειδικοτήτων;
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Ζαβιτσάνε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: ∆ύο ερωτήσεις στον κύριο Λιβιτσάνο (διευκρινιστικές περισσότερο είναι). Με το έργο: «Αναβάθµιση των υποδοµών
διαχείρισης πόσιµου ύδατος ∆ήµου Λευκάδας» προϋπολογισµού περίπου 645.000, προβλέπεται η αντικατάσταση του αγωγού
απ’ τα αντλιοστάσια Τσουκαλάδων µέχρι τη δεξαµενή και επίσης, η µεταφορά νερού απ’ τη γεώτρηση στ’ Αηδονάκι Περιγιαλίου
µέχρι τη δεξαµενή Περιγιαλίου. Έ πως; Έχει αλλάξει η µελέτη; Επειδή γνωρίζω αυτή τη µελέτη ποια είναι, άλλαξε κάτι στη
µελέτη και θα πάρουµε το νερό απ’ το Αηδονάκι να το πάµε στους Τσουκαλάδες; Έγινε κάτι τέτοιο; Γιατί αυτό κατάλαβα
τουλάχιστον απ’ την τοποθέτηση του κυρίου Αντιδηµάρχου. Ένα αυτό.
∆εύτερο ερώτηµα επίσης διευκρινιστικό. Είπε ο κύριος ∆ήµαρχος ότι συναντήθηκε και µίλησε µε το Σύνδεσµο
Ύδρευσης Πρέβεζας. Για πρώτη φορά πότε έγινε αυτή η συνάντηση και συµφώνησαν να συζητήσουν και να βάλουν τα
πράγµατα κάτω για να δουν και να λύσουν το πρόβληµα; Αυτές είναι οι ερωτήσεις µου.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε κύριε Σέρβο. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος έχει το λόγο.
Γαζής Αναστ.: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω τις εξής ερωτήσεις: Η πρώτη απευθύνεται στον κύριο Αντιδήµαρχο. Είπε στην
εισήγησή του ότι έγιναν 5 επεκτάσεις -αν άκουσα καλά βέβαια- για διευκόλυνση της άρδευσης στο Νυδρί. Ήθελα να διευκρινίσει
σε τι ακριβώς αφορούν αυτές οι επεκτάσεις.
Η δεύτερη ερώτηση -τέθηκε και προηγουµένως- είναι: Πως συνδέεται το Αηδονάκι µε το νερό στους Τσουκαλάδες.
Νοµίζω πως όλοι γνωρίζουµε την τεράστια απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στ’ Αηδονάκι και Τσουκαλάδες. Τι σχέδια
υπάρχουν γι’ αυτό το θέµα; Ακούγεται λίγο περίεργα.
Η επόµενη ερώτηση είναι: Αν υπάρχει -νοµίζω ότι χωράει στο θέµα της ηµερησίας διάταξης, είναι γενικό το θέµα- ένα
πλάνο, αν έχει διαµορφωθεί έως τώρα ένα πλάνο για τη διαχείριση του νερού στην περιοχή του Ελλοµένου διότι έως τώρα
έχουµε δει διάφορα. Υπάρχουν πηγές, καλές πηγές και πλούσιες πηγές του Ελλοµένου, υπάρχει ο Λούρος που ήταν παλιά,
είναι λιγότερο τώρα, υπάρχουν κι άλλες λύσεις κ.λπ.. Εάν ένα χρόνο τώρα στη ∆ηµοτική Αρχή υπάρχει ένα πλάνο που θα
µπορούσε ενδεχοµένως απόψε να εκτεθεί, τι πρόκειται να γίνει για τα νερά του ∆ήµου Ελλοµένου; Και το τελευταίο που θέλω να
θέσω στον κύριο Αντιδήµαρχο σε ό,τι αφορά και την τοποθέτηση, την πρόχειρη τοποθέτηση που έκανε στο προηγούµενο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχει παραλάβει συγκεκριµένους εξωτερικούς συνεργάτες και για το Σύνδεσµο Ύδρευσης και για την
ύδρευση. Έχει εµπιστοσύνη σ’ αυτούς τους συνεργάτες; Θα συνεχίσει δηλαδή τη συνεργασία; Κάνουν καλά τη δουλειά τους;
Αυτά, ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
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Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ερωτήσεις µου είναι για τον κύριο Αντιδήµαρχο αν και µε κάλυψε βέβαια λίγο και
ο Πέτρος Ζαβιτσάνος.
Θέλω να του κάνω µία ερώτηση. Είπε αυτολεξεί ότι «έχουµε κάποιες µελέτες, πρέπει να κάτσουµε να δούµε αυτές τις
µελέτες και να πράξουµε.» Εννοεί ότι υπήρχαν µελέτες απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, δηλαδή ότι τις βρήκε έτοιµες ή
κάποιες µελέτες που έγιναν τώρα; ∆ιότι αν πρόκειται για µελέτες που τις βρήκε και έρχεται µετά από ένα χρόνο να τις δει
σηµαίνει ότι κάτι έχει γίνει, κάτι δεν έχει κάνει σωστά.
Από κει και πέρα µία δεύτερη ερώτηση που θέλω να µου διευκρινίσει ο κύριος Αντιδήµαρχος είναι: Τι µεσολάβησε απ’
τις 10 Αυγούστου µέχρι σήµερα 18 -µέσα σε 8 µέρες δηλαδή- που ενώ ήρθε µε µία τάση εισαγγελέα την προηγούµενη φορά και
αστυνοµικού, σήµερα ήρθε να µας πει ότι δεν είναι εισαγγελέας, δεν είναι αστυνοµικός, δεν µπορεί να καθίσει να ασχοληθεί µε
όλο αυτό, τι έχει µεσολαβήσει στο µεσοδιάστηµα;
Επίσης, θέλω να µας πει ο κύριος Αντιδήµαρχος, οι µεγαλοοφειλέτες οι βεβαιωµένοι και σε περιοχή που είναι και
µάλιστα Αντιδήµαρχος, είναι Αντιδήµαρχος της περιοχής, τι γίνεται; Πληρώνουν; Συνεχίζουν; Τους έχει σταλθεί πρόσκληση για
πληρωµή; Αυτά τα τρία, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γληγόρη. Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, επειδή και στην προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου είχα επικεντρωθεί στο θέµα της υδροδότησης του Καστού εξαιτίας ενός προβλήµατος που υπάρχει µήνες τώρα και
το είχε παραδεχθεί πιστεύω και ο κύριος ∆ήµαρχος και ο κύριος… Είχε τοποθετηθεί µάλλον και ο κύριος Βικέντιος, θέλω να
ακουστεί κάτι και γι’ αυτά τα δύο νησιά (Κάλαµο-Καστό) που δεν υδροδοτούνται απ’ τις πηγές του Άη-Γιώργη, ούτε από
γεωτρήσεις δικιές τους αλλά από µία γεώτρηση που υπάρχει στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, θα ήθελα να επαναλάβει ίσως ο
κύριος ∆ήµαρχος ή να µας πει γιατί δε µετέβησαν οι υδραυλικοί που είχε πει στις 11 του µήνα στον Καστό για να
αποκαταστήσουν τις βλάβες που υπάρχουν εκεί και να καθαρίσουν τον αγωγό ώστε να είναι δυνατή η πλήρωση της δεξαµενής
του Καστού γιατί εκεί εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα, ένα είναι αυτό δηλαδή, να µιλήσουµε επιτέλους και για τον
Καστό-Κάλαµο τον οποίο δεν πρέπει να τους αποκλείουµε ίσως απ’ την υδροδότηση του ∆ήµου.
Ένα δεύτερο, ήθελα να µου πει κάποιος, ίσως ο ∆ήµαρχος ή ο κύριος Αντιδήµαρχος εάν υπάρχει κάποια µελέτη ή κάτι
τέλος πάντων έχουµε σχετικό µε την αξιοποίηση των γεωτρήσεων της Ορεινής Λευκάδας που εγώ προσωπικά το έχω
επαναλάβει, εάν νοµίζετε ότι είναι κακό να µην το επαναλάβω κιόλας, αλλά χάνονται νερά, ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούµε
και προς αυτή την κατεύθυνση, είτε για να εµπλουτίζουµε τις γεωτρήσεις αυτές, είτε για να µην αφήνουµε εν πάση περιπτώσει
κάποια νερά να χάνονται ενώ έχουµε αυτό το έντονο πρόβληµα στο νησί και βέβαια έτσι, απ’ την τοποθέτηση του κυρίου
Αντιδηµάρχου αν κατάλαβα καλά, µία τρίτη αυτή που θέλω να επισηµάνω, γιατί εγώ είχα ρωτήσει το Μάιο, είχα κάνει µία
ερώτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είχα ρωτήσει τότε τον Αντιδήµαρχο κύριο Λιβιτσάνο για τα προβλήµατα που υπάρχουν και
για το νερό που έρχεται απ’ τον Άη-Γιώργη, δε µου είχε απαντήσει τότε σαφώς για την ποσότητα που µπαίνει µέσα στη
Λευκάδα απ’ τις πηγές του Άη-Γιώργη, αντίθετα µου είχε πει ότι οι µεγάλες βλάβες που εγώ είχα επισηµάνει και µία απ’ αυτές,
είχαν επισκευαστεί, αυτό το είπε σε µία συνέντευξή του βέβαια στη συνέχεια (18/06), και ότι τα 150 κυβικά νερού που χάναµε
µέχρι τότε απ’ τις πηγές του Άη-Γιώργη έχει αποκατασταθεί, άρα δεν υπήρχε πρόβληµα και σήµερα τον άκουσα να λέει ότι:
«Ναι, έχουν επισκευαστεί όλες οι βλάβες του εσωτερικού δικτύου και ουσιαστικά µας είπε ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα
υδροδότησης. Έτσι είναι; Γιατί εγώ προσωπικά γίνοµαι αποδέκτης κάποιων παραπόνων, ίσως να κάνω και λάθος. Ευχαριστώ
πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
Λάζαρης: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν επετράπη να παρευρίσκεται στη συζήτησή µας ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Υδραυλικών Λευκάδας που αντιπροσωπεύει 40 µέλη αδειούχους υδραυλικούς, θεωρώ ότι η παρουσία του θα ήταν
ωφέλιµη για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε εδώ που γυρίζουµε στις παροχές για την ύδρευση. Και το δεύτερο, θέλω να
ρωτήσω τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τι γίνεται µε τη γεώτρηση στο (.), γιατί ακούγονται διάφορα (ότι σώνεται το νερό), να
µάθουµε τι συµβαίνει τέλος πάντων. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής έχει το λόγο.
Γαζής Νικ.: Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις ερωτήσεις για τον κύριο Αντιδήµαρχο, παρακαλώ πολύ, θα είµαι σύντοµος και πολύ
σαφής. Μίλησε πριν για πάνω από 3.000 παράνοµες συνδέσεις, τουλάχιστον 3.000 είπε συγκεκριµένα αν το άκουσα καλά. Για
εµένα είναι αδιανόητο αυτό, είναι ένα τεράστιο νούµερο που πλήττει τους συνεπείς καταναλωτές εν πάση περιπτώσει και
απορώ πως δε χάνει τον ύπνο της η ∆ηµοτική Αρχή µέχρι να το λύσει αυτό το κεφαλαιώδες ζήτηµα. Από κει και πέρα τον
η
ακούσαµε να λέει ότι θα αρχίσουν από 1 Σεπτέµβρη να κοιτάξουν το ζήτηµα αυτό, αν το κατάλαβα καλά, και η ερώτησή µου
η
είναι: Γιατί να περιµένουν µέχρι την 1 Σεπτέµβρη; Για να κλείσουν τα πολλά καταλύµατα και οι βίλες που ως γνωστόν είναι οι
περισσότεροι τζαµπατζήδες ας πούµε της κατανάλωσης του νερού; Από χθες έπρεπε να έχει ξεκινήσει αυτό και µάλιστα ετούτη
την εποχή που λειτουργούν τα καταλύµατα και οι πισίνες λειτουργούν, είναι η πλέον κατάλληλη για να δούµε, να ξεχωρίσουν τα
ερίφια απ’ τα κατσίκια, γιατί δε γίνεται αυτή η ιστορία, όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές αναφέρονται σ’ αυτό το θέµα, σ’ αυτό το
πρόβληµα, καµία δεν τόλµησε να πιάσει τον ταύρο απ’ τα κέρατα, είναι πελατεία κοµµατική; Τι γίνεται εκεί πέρα; Ή δεν υπάρχει
το θάρρος ή δεν υπάρχει η αποφασιστικότητα, δε ξέρω τι να πω, η ∆ηµοτική Αρχή θα πρέπει να µας πει.
Ένα τρίτο και τελευταίο είναι: Γιατί δεν ανακοινώνονται επιτέλους οι κακοπληρωτές; ∆ηλαδή, υπάρχει κάποιο νοµικό
κώλυµα να πούµε ότι «η τάδε εταιρεία ή ο τάδε κύριος Νίκος Γαζής δεν πληρώνει το λογαριασµό του και χρωστάει 6.00010.000,00 ευρώ στο ∆ήµο;» Γιατί; Είναι καθαρά µία ανακοίνωση ειδησεογραφική, ούτε θα κατηγορηθεί… Θα ενηµερωθεί ο
κόσµος, να ξέρουµε ότι ο τάδε διώκεται γι’ αυτό το λόγο και κυρίως, όχι µόνο διώκεται, αλλά και τι µέτρα παίρνει ο ∆ήµος
εναντίον του κάθε κακοπληρωτή. Αυτά και ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ∆ύο ερωτήσεις ήθελα σε σχέση µε το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Απ’ τον
κύριο Αντιδήµαρχο ειπώθηκε ένας αριθµός παράνοµων συνδέσεων, γύρω στις 8.000. Σήµερα ο αριθµός αυτός έφτασε στις
3.000. Ήθελα το εξής τώρα: Ή ο µέσος όρος, 5.500 δηλαδή, απ’ το µίνιµουµ ή απ’ το µάξιµουµ απέχει κατά πολύ. Ήθελα να
µου πείτε τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν για να καταλήξει σ’ αυτά τα νούµερα. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο που ήθελα είναι το εξής -να ακούσουν και οι κύριοι που µας παρακολουθούν-: (….) που υπάρχει κάποια
διαφωνία σχετικά µε το ύψος του τιµήµατος που καλείται ένας πολίτης να πληρώσει, ποια είναι η διαδικασία; Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Καλύφθηκα από πάρα πολλούς συναδέλφους από ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, απλά θέλω, επειδή είναι πάρα
πολύ σηµαντικό το τελευταίο που ανέφερε, να το ενισχύσω θέλω, αυτό που ανέφερε ο Πάνος Γληγόρης. Η διαφορά είναι
χαοτική -να χρησιµοποιήσω κι εγώ τη λέξη «χάος» τώρα- µεταξύ των οκτώ και των τριών και µάλιστα µέσα σε µία περίοδο µιας
εβδοµάδας, έτσι; Πρέπει να µιλάµε µε λογικά νούµερα για να µπορέσουµε να βρούµε και το πραγµατικό πρόβληµα. Το ένα είναι
αυτό.
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Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι: Πότε ενηµερώθηκε ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, η ∆ηµοτική Αρχή για την ΚΥΑ
που υπήρχε σχετική µε τις ποσότητες που έπαιρνε η Λευκάδα, η Πρέβεζα και η Άρτα;
Το τρίτο είναι: Αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συµβάσεων µε τους εξωτερικούς συνεργάτες που θα
επιλέξει η ∆ηµοτική Αρχή και γιατί καθυστερήσανε; Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Η κυρία Μαργέλη έχει το λόγο.
Μαργέλη: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να απευθυνθώ στον κύριο ∆ήµαρχο, τον άκουσα µε µεγάλη
προσοχή που αναφέρθηκε για τον υδάτινο πλούτο της Νοτίου Λευκάδας και συγκεκριµένα του ∆ήµου Απολλωνίων. ∆έχθηκα
µεγάλη ικανοποίηση το ότι σκέφτεται να φτιάξουν την υδατοδεξαµενή, µία προσδοκία για εµάς πολλών χρόνων, απ’ το 1975
συζητείται αυτό, όµως ήθελα να µάθω τι γίνεται µε τα σηµερινά προβλήµατα που έχουµε, δηλαδή δε διανοούµαι να έχουµε έναν
επιφανειακό σωλήνα ύδρευσης στο µεγαλύτερο τµήµα της Πόντης που υδρεύεται απ’ τη Λεύκα, απ’ το αντλιοστάσιο της Λεύκας
και το οποίο περιέχει µέσα χώµα. Περισσότερες πληροφορίες βέβαια θα σας δώσει ο κύριος Βικέντιος ο οποίος θα πάρει και το
λόγο, για τα πολλά αντλιοστάσια που υπάρχουν εκεί και τις γεωτρήσεις και που δεν έχουµε ποιότητα νερού καθόλου στο χωριό
µας, πίνουµε εµφιαλωµένο.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κυρία Μαργέλη. Συντοµεύετε µε τις ερωτήσεις, είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Υπάρχει άλλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να υποβάλλει ερώτηση; Απ’ τους Προέδρους των Κοινοτήτων υπάρχει κάποιος που θέλει να
υποβάλλει ερώτηση; Ο κύριος Κορφιάτης έχει το λόγο.
Κορφιάτης Παν. (Πρόεδρος Κοινότητας Αθανίου): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα κι εγώ να ρωτήσω για ποιο λόγο εµείς,
Κοµηλιό, ∆ράγανο, Αθάνι δεν παίρνουµε απ’ το Μάρτη µήνα απ’ το Σύνδεσµο Ύδρευσης και εξαναγκάζεται µία γεώτρηση η
οποία δούλευε συνέχεια και τώρα έχουν εξαντληθεί τα αποθέµατα; Παίρνουµε τώρα λίγο νερό χάρις τις φιλότιµες προσπάθειες
εκεί των τεχνικών της ύδρευσης. Ήθελα, βέβαια αυτό είναι και τοποθέτηση, δεν έχω ακούσει µία ιδέα της αφαλάτωσης, βέβαια
ξεφεύγω τώρα απ’ το θέµα των ερωτήσεων και να λυθεί γιατί µε χαρά άκουσα το έργο της (…) στη Νότιο Λευκάδα, στη
Βασιλική, πλην όµως εκεί υπάρχουν κάποιες γεωτρήσεις ανεκµετάλλευτες, τις γνωρίζει ο κύριος Βικέντιος και ο κύριος Σέρβος
φυσικά, ας πάµε λίγο πίσω όµως στη δεκαετία του ’90 που ήταν…
Πρόεδρος: Κύριε Κορφιάτη, θα τα πείτε µετά αυτά. Σας παρακαλώ, ερώτηση έχετε;
Κορφιάτης Παν. (Πρόεδρος Κοινότητας Αθανίου): Ήθελα για να µη ξαναπαίρνω το λόγο.
Πρόεδρος: Όχι, θα ξαναπάρεις το λόγο αργότερα.
Κορφιάτης Παν. (Πρόεδρος Κοινότητας Αθανίου): Εντάξει. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Κοσµάς έχει το λόγο.
Κοσµάς Λάµπρος (Σύµβουλος Τ.Σ. Κοινότητας Λευκάδας): Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση µε τις παράνοµες
παροχές, είπε ο κύριος Αντιδήµαρχος για τον αριθµό 8.000, 3.000, αν µπορεί να είναι πιο συγκεκριµένος, και ήθελα να ρωτήσω:
η
Αυτές οι παράνοµες παροχές είναι ένα πρόβληµα διαχρονικό ή ένα πρόβληµα που δηµιουργήθηκε µετά την 1 Σεπτέµβρη που
ανέλαβε η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή; Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω πολύ να µη γίνονται οι ίδιες ερωτήσεις, έχουν γίνει οι ερωτήσεις. Ο κύριος Μεταξάς έχει το λόγο.
Μεταξάς Θεοδωρ. (Πρόεδρος Κοινότητας Πόρου): Πέρυσι ξεκινήσαµε µία µελέτη για την αλλαγή δικτύου στον Πόρο (δικτύου
ύδρευσης). Ήθελα να ξέρω τι θα γίνει, αυτό πότε θα συνεχίσει και θέλω µετά αν θα σταµατήσουν κι αυτές οι επιφανειακές
συνδέσεις όπως είναι αγωγοί πάνω σε αγροτικούς δρόµους που εξυπηρετούν βίλες και όλο αυτό το πρόβληµα που υπάρχει σε
όλο το νησί κι εγώ αναφέροµαι ειδικά στον Πόρο, τι θα γίνει µ’ αυτό το θέµα; Όντως, βέβαια, θέλω να επισηµάνω ότι αυτό το
καλοκαίρι είµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση και µοίρα απ’ το περσινό και χαίροµαι ιδιαίτερα γι’ αυτό, βέβαια κλειδώσαµε
κάποιες δεξαµενές και υπάρχει µία συνεχή… Πώς να το αναφέρω…; Καθηµερινά και νυχθηµερόν ενδιαφέρονται όλοι οι
εµπλεκόµενοι. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Μεταξά. Ο κύριος Ροντογιάννης έχει το λόγο.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήµαρχο αν και σαν
∆ήµος προτίθεστε να προτάξετε για το επόµενο διάστηµα, όπως κάποια έργα που έχουν να κάνουν µε τα δίκτυα ύδρευσης,
όπως στους Τσουκαλάδες και ήταν και ψήφισµα της συνέλευσης «αλλαγή του εσωτερικού δικτύου» το οποίο είναι και
πεπαλαιωµένο αλλά και απ’ τη δυσλειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια είναι βουλωµένο εντελώς και δε γίνεται µε ξεβουλώµατα
και τέτοια και συναντάµε το εξής φαινόµενο: Κάποια σπίτια να µην έχουν καθόλου νερό, καθόλου κατά τη διάρκεια της ηµέρας
έστω µία ώρα και κάποια να έχουν καθ’ όλη τη διάρκεια. ∆ηλαδή στα χωριά που αντιµετωπίζουν -έτσι- έντονο πρόβληµα και το
δίκτυο δεν έχει αλλάξει ποτέ, αν προτίθεται ο ∆ήµος να το προτάξει σαν έργο. Αυτό, ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
Λάζαρης Νικ. (Πρόεδρος Κοινότητας Λαζαράτων): Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα µόνο µία ερώτηση να κάνω
για την ποιότητα του νερού στην περιοχή µου, αν ελέγχεται, κάθε πότε και ποια είναι τα αποτελέσµατα; Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Κύριε Αντιδήµαρχε, θα απαντήσετε.
Λιβιτσάνος: Ναι κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτάκι γιατί γύρω στις εφτά σελίδες είναι, θα απαντήσουµε σε όλες.
Στον κύριο Σολδάτο. Κύριε Σολδάτο, η πρώτη ερώτηση που κάνατε ήταν απ’ το υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου
πόσοι ήταν πριν αναλάβουµε εµείς και πόσοι ήταν µετά. Όταν αναλάβαµε εµείς ήταν έξι άτοµα και βάζω και την κυρία
Παπαρίζου που ήταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Ελλοµένου στην ύδρευση, έξι άτοµα, ήταν ο κύριος Βουκελάτος Θωµάς µε
παράλληλες αρµοδιότητες, µε τα έργα της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κύριος Σίδερης Λευτέρης µε παράλληλα καθήκοντα µε την
Πολεοδοµία, η κυρία Παπαρίζου που ήταν στο Νυδρί και κοίταζε το κοµµάτι Ελλοµένου από εκεί και ο κύριος Κουµουνδούρος
που είναι για τους λογαριασµούς. Ο κύριος Κονιδάρης ως Προϊστάµενος, ο κύριος Μουρούτογλου που ήταν µε καθήκοντα στην
ύδρευση και ο κύριος Αρέθας-∆ιευθυντής της Ύδρευσης. ∆ε νοµίζω ότι ήταν δέκα άτοµα, εγώ αυτούς παρέλαβα, αν υπάρχει
κάποιος άλλος δεν το ξέρω.
Μέσα στο χρόνο αυτό λοιπόν ζήτησε µετακίνηση ο κύριος Κονιδάρης και έφυγε για την Αθήνα για προσωπικούς του
λόγους σοβαρούς και αντικαταστήθηκε απ’ την κυρία Παπαρίζου στη Λευκάδα, οπότε µιλάµε για µείον έναν και έφυγε και ο
κύριος Μουρούτογλου µε πολύ σοβαρό θέµα υγείας της γυναίκας του και έπρεπε να φύγει, µείον δύο. Οπότε, όπως
καταλαβαίνετε, ότι οι διαθέσιµοι µηχανικοί στο Τµήµα Ύδρευσης είναι ο κύριος Σίδερης, η κυρία Παπαρίζου (…). Γι’ αυτό,
πήραµε και εξωτερικό συνεργάτη µηχανικό στο Σύνδεσµο, για να βοηθάει αυτή την κατάσταση, κοντεύουµε τρεις.
Το δεύτερο ερώτηµά σας είναι… (.….ασαφείς παρεµβάσεις….)….Ά, για το έργο Αηδονάκι και Τσουκαλάδες,
συγγνώµη, εκ παραδροµής έκανα λάθος, δεν ισχύει, είναι διαφορετικά τα δύο τµήµατα, στο ίδιο έργο δεν έχει αλλάξει η µελέτη,
συγγνώµη, ήταν εκ παραδροµής αυτό.
Μου λέτε για δυσλειτουργία της Υπηρεσίας για την καταµέτρηση των υδροµέτρων. Οι µόνοι που έχουν θέµα αυτή τη
στιγµή, που δεν έχουν µετρηθεί, µάλλον είναι στη διαδικασία και δεν έχουν έρθει στην Υπηρεσία, είναι: Ο Ελλοµένος το πρώτο
τετράµηνο του 2020, ο Απολλωνίων το πρώτο τετράµηνο του 2020 και η Νικιάνα το τρίτο τρίµηνο του ’19 και καθόλου του ’20.
Αυτά είναι τα τρία θέµατα που έχουµε, όλα τα υπόλοιπα είναι σε κατάσταση ελεγχόµενη απ’ την Υπηρεσία.
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Για τα αντλιοστάσια που µου είπατε για την Κατούνα, µιλάω για το καινούργιο αντλιοστάσιο το µεγάλο που έγινε πριν
δύο-τρία χρόνια, δε µιλάω για κάποιο άλλο. Για το Αηδονάκι σας είπα πριν.
Πάµε στον κύριο Γληγόρη Κώστα. Οι συνεργάτες του ∆ήµου. Κύριοι, οι συνεργάτες του ∆ήµου και η επιλογή µας στους
συνεργάτες ήταν τον πρώτο χρόνο της θητείας µας όπως κάνει η κάθε ∆ηµοτική Αρχή, να εµπιστευτεί τους συνεργάτες που είχε
η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή σε ένα χαοτικό δίκτυο, µην κρυβόµαστε πίσω απ’ το δάχτυλό µας ξέρατε και ξέρετε ότι: Αν
αλλάξουµε τα πάντα σε µία ηµέρα θα είχαµε περισσότερα προβλήµατα. Εµείς επιλέξαµε να συνεργαστούµε µε όλους που είχαν
και οι προηγούµενοι, οι προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, όχι οι προηγούµενοι, οι προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές σε ένα
ποσοστό 70 µε 80% είµαστε ευχαριστηµένοι απ’ το αποτέλεσµα έχοντας όµως τον έλεγχο στο τι γίνεται και θέλω να τονίσω ότι
όταν λέµε «έλεγχο», γίνεται οποιαδήποτε βλάβη, οποιαδήποτε συντήρηση που προσπαθούµε να λύσουµε το χρόνο αυτό
γίνεται µε επίβλεψη. Τα υλικά, όταν ήρθα το Σεπτέµβρη του ’19 και ρώτησα την Τεχνική Υπηρεσία να µου πουν την καταγραφή
των υλικών του ∆ήµου που παίρνουν προσφορές από διάφορα µαγαζιά· η απάντηση ήταν ότι «δεν υπάρχει καµία καταγραφή
και ότι παίρνει ο καθένας όταν υπάρχει βλάβη επιτόπου απ’ το µαγαζί» και αυτό το λύσαµε µε ένα απλό excel, βάλαµε τον κύριο
Σίδερη (εδώ είναι, αν θέλει να επέµβει), καταγράψαµε τα υλικά που υπήρχαν στο ∆ήµο εκείνη τη στιγµή, οτιδήποτε εισέρχεται
και εξέρχεται στο ∆ήµο υπάρχει χαρτί που υπογράφουν δύο Αντιδήµαρχοι, εγώ και ο κύριος Λύγδας, κανένας άλλος, και έχουµε
κάθε δεκαπέντε µέρες έλεγχο των υλικών και θα φανεί στο τέλος του χρόνου πως θα έχουµε µεγάλη µείωση της τάξεως του
20% -της τάξεως εκεί περίπου- στις αγορές υλικών, δε µιλάω για τις αντλίες που χαλάνε, µιλάω για υλικά καθηµερινότητας, των
βλαβών κ.λπ., και αυτό το αλλάξαµε και τώρα προσπαθούµε µε ένα σύστηµα ηλεκτρικής διαχείρισης να µπορέσουµε να το
έχουµε και online και να το βλέπουµε και εµείς όχι µε ένα απλό excel.
Για τον ηλεκτρολόγο µηχανικό, κύριε Γληγόρη, που είπατε, ο κύριος Κατσαµπίρης Γιώργος είναι απ’ τη Βόνιτσα
ηλεκτρολόγος-µηχανικός µε εµπειρία στα αντλιοστάσια της Fraport (στο αεροδρόµιο), µε εµπειρία στα νοσοκοµεία των
Ιωαννίνων και µε εµπειρία στο ∆ήµο Ακτίου-Βόνιτσας. Είναι ο άνθρωπος που βάλαµε κάτω τον Οκτώβρη αµισθί µέχρι στιγµής για να λέµε και την αλήθεια- να έρθει, να κάνει την καταγραφή και να µας δώσει τα φώτα του, να το πω έτσι, να µας ανοίξει τα
µάτια -όπως θέλουµε ας το πούµε- του τι συµβαίνει µε τα αντλιοστάσια του Συνδέσµου (λέω πάλι), γιατί µε το ∆ήµο δεν έχει
καµία δουλειά. Οι εξωτερικοί συνεργάτες του ∆ήµου, κύριε Γληγόρη, αυτή τη στιγµή είναι µηδέν, δεν έχει κανέναν εξωτερικό
συνεργάτη στην ύδρευση εκτός από τέσσερις εργολαβίες (.) που βάλαµε τώρα, στην αναµόρφωση που κάναµε πριν µία
εβδοµάδα. Ο Σύνδεσµος πήρε εξωτερικούς συνεργάτες αυτούς που ήταν και στο ∆ήµο, γιατί χρειαζόµασταν για την αναβάθµιση
των αντλιοστασίων, για να µην πληρώνουµε εργολαβίες και δεν έχουµε χρήµατα, να πάρουµε κάποιους ανθρώπους να µας
κάνουν κάποιες επεµβάσεις για να µπορέσουµε να προλάβουµε πράγµατα και γεγονότα. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η
πραγµατικότητα. ∆εν επιλέξαµε κάποιον και µε κάποια στοιχεία, ο κύριος Κατσαµπίρης, µιλήσαµε µία φορά και µου λέει: «Κύριε
Λιβιτσάνο, θέλω να βοηθήσω», ελεύθερος επαγγελµατίας είναι, θέλει κι αυτός να πάρει κάποιες δουλειές στη Λευκάδα, ήρθε και
µας έκανε αποτύπωση και ακόµα δεν έχει πληρωθεί, γιατί είπαµε να δούµε το πρόβληµα µέχρι τέλος Αυγούστου και µετά να
αποφασίσουµε αν θα συνεργαστούµε, µας βοηθάει εθελοντικά και τον ευχαριστώ γι’ αυτό.
Όσον αφορά τα αντλιοστάσια του Ακτίου και τη σύµβαση και τις κουβέντες που λέµε, εγώ µε τον εξωτερικό συνεργάτη
που είχε ο ∆ήµος µέχρι τον Ιούνιο έχω άριστες σχέσεις και συνεργάζοµαι και στο γραφείο µου, είναι δηλαδή προµηθευτής µου,
για να ξεκαθαρίσουµε ότι εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό µε κανέναν άνθρωπο στην κοινωνία και δεν έχουµε κανένα
πρόβληµα, όµως όταν αντίθεται µε µία απλή ερώτηση που κάνει ο Πρόεδρος του Συνδέσµου οφείλουµε να σεβόµαστε
πρόσωπα και καταστάσεις, όπως εγώ σέβοµαι τους υδραυλικούς µου στο ∆ήµο και ό,τι θέλουν από εµένα είµαι δίπλα τους και
στους εξωτερικούς συνεργάτες και είµαι παρών στα πάντα και δεν έχω κανέναν ενδιάµεσο µηχανικό, να βάλουµε την Τεχνική
Υπηρεσία· όπως ειπώθηκε σε µία συζήτηση του κυρίου Σέρβου, σας το λέω ευθέως, εγώ µιλάω καθηµερινά µε την Υπηρεσία, ο
κύριος Παπαχρήστου κάνει άλλη δουλειά, κατευθείαν µε την Υπηρεσία µιλάω. Με την κυρία Παπαρίζου, µε τον κύριο Κονιδάρη
και µε τον κύριο Αρέθα είµαι σε καθηµερινή βάση 10 ώρες την ηµέρα και µιλάµε και λύνουµε θέµατα και µιλάµε για τα
προβλήµατα, δεν πίνουµε καφέδες.
Για την καταµέτρηση των ρολογιών απάντησα. Για τους διαγωνισµούς που είπατε κύριε Γληγόρη, επειδή µας αρέσει
να είµαστε δίκαιοι, είπαµε να κάνουµε διαγωνισµούς, µπορεί να τους έκανε και ο κύριος ∆ρακονταειδής και ο κύριος Σέρβος,
µπορεί να τους έκανε και ο κύριος Αραβανής, δε θυµάµαι, δε µε απασχολεί, εγώ προχώρησα λοιπόν σε δύο διαγωνισµούς οι
οποίοι ήταν άγονοι, αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρουµε λοιπόν αυτή τη στιγµή στη Λευκάδα και ξέρουµε ότι δεν υπάρχουν συνεργεία
να κάνουν αυτή τη δουλειά ή εκτός Λευκάδας, δεν τους ενδιαφέρει, έτσι; Έχουµε λοιπόν έναν προβληµατισµό σ’ αυτό, δεν
προχωρήσαµε µέχρι στιγµής σε καµία ανάθεση των προβληµάτων γιατί καλυπτόµαστε µέχρι στιγµής µε τα χρήµατα που
δίνουµε στους εξωτερικούς συνεργάτες που έχουµε και θα δούµε αν θα προχωρήσουµε κιόλας µέχρι το τέλος του ’20 γιατί
υπάρχουν και µειωµένα έσοδα και δε χρειάζεται αυτή τη στιγµή, δεν κάνουµε απευθείας αναθέσεις για να πούµε ότι κάναµε
απευθείας αναθέσεις, κύριε Γληγόρη, ούτε καθόµαστε να κάνουµε όπως είπατε κι εσείς, να µοιράζουµε το φαί -το έχετε πει
κιόλας- στον κόσµο. Εµείς δίνουµε τα απαραίτητα και προσπαθούµε να µειώσουµε και τα έξοδά µας γιατί έχουµε λιγότερα
έσοδα, οπότε πρέπει να µειώσουµε και τα έξοδά µας.
Το πέµπτο που µε ρωτήσατε για κάποια χρήµατα και δαπάνη, δε θυµάµαι την ερώτηση. Τώρα αν θέλετε να µε
διευκολύνετε λίγο, να σας απαντήσω και σ’ αυτή για να πάω παρακάτω. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….(….), κάτι είπατε για
τα χρήµατα.
Γληγόρης Κων.: Ρώτησα, κύριε Αντιδήµαρχε, το ποσό το οποίο µέχρι σήµερα, δηλαδή ένα έτος που βρίσκεστε στη ∆ηµοτική
Αρχή ως επικεφαλής του Τµήµατος Ύδρευσης (να το πούµε), τι χρήµατα έχετε διαθέσει στην ύδρευση, στο κοµµάτι της
ανάπτυξης, δηλαδή το οποίο µπορεί να είναι στο κοµµάτι του… Όχι στην επισκευή ή στην αντικατάσταση ή στη βλάβη, στο
κοµµάτι του να αναπτυχθεί η ύδρευση, δε ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Λιβιτσάνος: Καταλαβαίνω. Θέλετε να πείτε λοιπόν αν προχωρήσαµε σε κάποιες νέες µελέτες ή κάποιες νέες παρεµβάσεις για
να αναπτυχθεί το δίκτυο…
Γληγόρης Κων.: (…..), κάποιες τηλεµετρίες…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Λιβιτσάνος: (…) προχωράµε, αυτό είπαµε και πριν, ότι προχωράµε, έξι µελέτες αυτή τη στιγµή είναι σε διαδικασία εκπόνησης
απ’ την Υπηρεσία για να προχωρήσουµε και να ενταχθούν στο ‘Αντώνης Τρίτσης’. (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Απ’ τη
ΣΑΤΑ σας είπε ο κύριος Μεταξάς…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σας παρακαλώ πολύ..
Λιβιτσάνος: Θα σας απαντήσω σε λίγο, να βρω λίγο το τεχνικό µου πρόγραµµα γιατί δεν το έχω µπροστά µου αυτή τη στιγµή,
αλλά είναι ένα που σας είπε ο κύριος Μεταξάς στον Πόρο, προχωράει η µελέτη και θα ολοκληρωθεί σε ένα διάστηµα ενός µε
δύο µηνών, να το κλείσουµε και θα ξεκινήσει και η διαδικασία του διαγωνισµού και µία µελέτη που προχωράει είναι η
αντικατάσταση και επισκευή της δεξαµενής στο Κατωχώρι, δύο απ’ τη ΣΑΤΑ.
Κύριε Βερροιώτη, είπατε για µία καταγγελία απ’ το Σύλλογο Υδραυλικών, δεν το γνωρίζω το θέµα, θα σας απαντήσει ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γι’ αυτό, εγώ δεν έχω καµία σχέση.
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Κύριε Σέρβο, για τον αγωγό σας είπα ότι έκανα λάθος, οκέι, ήταν εκ παραδροµής, µου είπατε: «Πότε µιλήσαµε µε τους
αντίστοιχους του Συνδέσµου Ύδρευσης Πρέβεζας.» Με τον κύριο (.) έχω το τελευταίο τετράµηνο δύο φορές την εβδοµάδα που
µιλάµε στο τηλέφωνο, συναντηθήκαµε κιόλας όταν ήταν να γίνει και µία συνάντηση στον Άη-Γιώργη που καλεστήκαµε όλοι και
δεν µπορούσα να πάω εγώ γιατί ήµουν εκτός Λευκάδας και µιλάµε εκτενώς για τα θέµατα αυτά, όµως εγώ σαν άνθρωπος 42
χρονών δεν µπορώ να δεχτώ ότι έπρεπε όταν ανέλαβε µία νέα ∆ηµοτική Αρχή και όταν ανέλαβε ένας άνθρωπος στο Σύνδεσµο,
να πάω να πω στα παιδιά απέναντι σαν να είµαστε στο Γυµνάσιο: «Παιδιά, γεια σας, ήρθαµε, ξέρετε, µην κάνετε τώρα αυτά που
κάνατε πριν, πριν, πριν, γιατί θα έχουµε θέµατα.» Όχι, δεν είµαι τέτοιος άνθρωπος, εγώ σεβάστηκα αυτό που πήρατε εσείς το
’17, σεβόµενος λοιπόν τη δικιά σας σύµβαση που υπογράψετε µ’ αυτούς και στην εισαγγελέα για την απόφαση που πήρατε και
προχώρησα παρακάτω, γιατί δεν είχα στο µυαλό µου ποτέ ότι άνθρωποι αυτή τη στιγµή σε δύο γειτονικούς ∆ήµους θα κάνουν
αυτή τη δουλειά, δυστυχώς έγινε, το λύσαµε, προχωράµε παρακάτω και όπως (…) κατάλαβα λοιπόν ότι πρέπει να µιλήσουµε µ’
αυτούς τους κάλεσα εγώ στο ∆ήµο Λευκάδας να ‘ρθουν να κάνουµε και διαδηµοτική συνεργασία, αλλά δεν µπόρεσα να το
καταλάβω αυτό, ίσως µπορεί να φαίνεται η απειρία µου στην πολιτική, γιατί εγώ δεν είµαι πολιτικός, είµαι άνθρωπος της
αγοράς.
Κύριε Γαζή Τάσο, για τις 5 επεκτάσεις άρδευσης που λέτε, έχω δίπλα µου την Προϊσταµένη Ύδρευσης κυρία
Παπαρίζου, θα σας απαντήσει η ίδια µόλις τελειώσω εγώ τις ερωτήσεις µου, να σας πει γιατί το διαχειρίστηκε αποκλειστικά στον
Ελλοµένο, θα σας πει καλύτερα για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις και κουβέντες.
Όσον αφορά το πλάνο για τη διαχείριση του νερού το συζητάµε και θα υπάρξει και σχετική µελέτη όπως και υπάρχει
και το master plan που έχουµε απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή το οποίο θα το τρέξουµε τώρα και τρέχει και θα το
βάλουµε κι αυτό σε µία κουβέντα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μου είπατε: «Αν έχω εµπιστοσύνη στους εξωτερικούς συνεργάτες που έχω στην ύδρευση.» Εσείς τους ξέρετε
καλύτερα από εµένα. Εγώ να σας πω κάτι; Έχω µάθει ότι µε έναν άνθρωπο που συνεργάζοµαι να τον κοιτάω στα µάτια και
ίσως να κάνω και το χαζό, είµαι λίγο διπλωµάτης, πώς να το πω; Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ∆ηµοτική Αρχή να µαθαίνουµε
πράγµατα µέσα απ’ τους εξωτερικούς συνεργάτες και ποιοι είναι αυτοί· εγώ δεν τους άλλαξα, γιατί µπορούσα να τους αλλάξω,
είναι πολύ απλό να πάρω δικούς µου (όπως λέει και ο κύριος Γληγόρης), δεν πήρα δικούς µου, ούτε δικούς µου θέλω να πάρω
µάλλον, ούτε µε ενδιαφέρει αυτό, κράτησα λοιπόν τους ίδιους, την εµπειρία που λέτε, είναι καλό να υπάρχει εµπειρία, αλλά τους
έβαλα στη διαχείριση που θέλω εγώ να µπουν, µε την έννοια ότι πρέπει όλοι να δίνουµε λογαριασµό σε κάποιον και αυτός ο
κάποιος, κύριοι, δεν πρέπει να είναι ο Αντιδήµαρχος Ύδρευσης, πρέπει να είναι ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος, ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος, αυτοί πρέπει να… Οι συνεργάτες και υπάλληλοι του ∆ήµου πρέπει να δίνουν λογαριασµό, όχι στον Αντιδήµαρχο,
αυτό δεν έχουµε καταλάβει τόσα χρόνια στη Λευκάδα, γιατί εµένα δε µε ενδιαφέρουν οι πελατειακές σχέσεις, ποτέ δε µε
ενδιέφερε καµία πελατειακή σχέση και δεν κατηγορώ, κύριε Σέρβο, µην το παρεξηγήσετε, δε µιλάω για εσάς, δε µε ενδιέφερε,
εγώ είµαι Αντιδήµαρχος, εγώ δεν έχω µόνο την ύδρευση, έχω και την αποχέτευση, έχω και τη Λευκάδα, έχω και τον Ελλοµένο
και έχουµε και ένα ∆ήµο που πρέπει να διαχειριστούµε, τι δουλειά έχω εγώ να µιλάω µε τους εξωτερικούς συνεργάτες; ∆εν έχω
καµία δουλειά, γι’ αυτό µπήκε και ο κύριος Παπαχρήστος στο Σύνδεσµο, για να µιλάει µ’ αυτούς, γι’ αυτό υπάρχουν οι
Προϊστάµενοι και ο ∆ιευθυντής, γι’ αυτό πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Εγώ εµπιστοσύνη έχω σε ανθρώπους που
κρίνονται εκ του αποτελέσµατος και µου κερδίζουν την εµπιστοσύνη και είναι τίµιοι και σέβονται αυτό το πράγµα που τους δίνει
ο ∆ήµος, όποιος δεν το σέβεται φεύγει, δεν το συζητάω καθόλου και δεν το διαπραγµατεύοµαι αυτό.
Πρόεδρος: Κύριε Λιβιτσάνε, συντοµεύετε γιατί περνάει ο χρόνος.
Λιβιτσάνος: Κύριε Ρόκκο, πρέπει να απαντήσω, δε θέλω να υπάρχει καµία… Θέλω να απαντήσω σε όλα αυτά που µε
ρωτήσανε και είναι πολλά, τι να συντοµεύσω; Εγώ θα απαντήσω, µετά θα τοποθετηθούµε και θα απαντήσουµε ξανά αν
χρειαστεί κάτι, δεν έχουµε άλλες ερωτήσεις, τι να απαντήσουµε; Να καταλάβει και ο κόσµος, η κοινωνία το πως διαχειριζόµαστε
αυτή η ∆ηµοτική Αρχή τα τµήµατά της, δεν το ξέρει, εγώ έτσι έχω µάθει να λειτουργώ, διαφάνεια, εµένα µε ενδιαφέρει η
διαφάνεια, γιατί είµαι ένας άνθρωπος που δε θέλω να κατηγορηθώ ποτέ ότι έκανα κάτι µεµπτό, γιατί δε µε ενδιαφέρει αυτό το
πράγµα; Εγώ µπήκα εκεί να βοηθήσω απλά τον κύριο Καλό που µου είπε να πάµε παρέα και τον ευχαριστώ και πάλι και τους
δηµότες της Λευκάδας που µας τιµήσανε (τους δύο Συνδυασµούς) να διαχειριστούµε το ∆ήµο Λευκάδας και απ’ αυτούς θα
κριθούµε σε τέσσερα χρόνια, σε τρία χρόνια από τώρα, δύο, πόσα είναι, σε τρία χρόνια.
Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος. Κύριε Γληγόρη, όταν είπα για µελέτες δεν είπα για τις µελέτες που βρήκαµε και
προχωράνε και τρέχουν, είπα για τις νέες µελέτες που θα κάνουµε τις οποίες και ο κύριος ∆ήµαρχος κι εγώ σας είπαµε µε το
πρόγραµµα του ‘Τρίτση’ που µας δίνει η δυνατότητα τώρα και κάποιες µελέτες που θέλουµε εµείς, όπως είναι το µεγάλο έργο
της υδατοδεξαµενής να προχωρήσει.
Εγώ, κύριε Γληγόρη Χρήστο, δεν έχω µάθει να µην κάνω ούτε τον εισαγγελέα, ούτε τον αστυνοµικό. Είπα στο
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι «καταντήσαµε να κάνουµε τους χωροφύλακες», αυτή ήταν η τοποθέτησή µου στην
Πρέβεζα, ούτε τον εισαγγελέα κάνω, ούτε τον αστυνοµικό, υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει και αστυνοµικό τµήµα, και αυτά ό,τι
υπάρχει -όπως ξανατόνισα, κι εγώ δε λέω πράγµατα και µετά ξελέω- θα πάνε στον εισαγγελέα, ό,τι βρω εγώ σαν Γιάννης
Λιβιτσάνος-Αντιδήµαρχος Ύδρευσης και Πρόεδρος του Συνδέσµου θα τα καταθέσω στον εισαγγελέα, γιατί πρέπει η ανοµία στη
Λευκάδα να τελειώσει και δε µε ενδιαφέρει ποιοι είναι και πώς λέγονται τα επώνυµά τους και ούτε µε ενδιαφέρει -να απαντήσω
και στον κύριο Γαζή Νίκο παράλληλα- να τους βάλω στα κανάλια. Εµείς εκεί πάµε να κάνουµε δουλειά, τα κανάλια ας τα κάνουν
οι δηµοσιογράφοι και αυτοί που ξέρουν και κάπου θα διαρρεύσουν τα ονόµατά τους, οπότε θα τα µάθουµε, εγώ θα τα
καταθέσω στον εισαγγελέα, αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να τα δηµοσιεύσει ας τα δηµοσιεύσει, δεν είναι δικιά µου δουλειά
αυτή, για να τελειώνουµε και µ’ αυτό το πράγµα.
Με τους µεγαλοοφειλέτες του ∆ήµου τι γίνεται. Μη νοµίζετε ότι είναι πολλοί οι µεγαλοοφειλέτες στο ∆ήµο, γιατί τα έχω
µπροστά µου, 318 άτοµα είναι τα οποία έχουµε εδώ και τέσσερις µήνες σε συνεργασία µε την Οικονοµική Υπηρεσία ξεκινήσει να
καλούµε έναν-έναν να έρχεται είτε µε διακανονισµό, είτε να εξοφλεί το χρέος του, είτε αν δεν εξοφλήσει σε ένα χρονικό διάστηµα
το οποίο θα αποφασιστεί και απ’ την Οικονοµική Επιτροπή -γιατί δεν είναι δικό µου θέµα να κάνω εγώ το δερβέναγα- το
χρονικό διάστηµα που θα κλείσουν αυτά τα υπόλοιπα, αλλά πιστέψτε µε ότι εµείς θα το βάλουµε το µαχαίρι στο κόκαλο, δε θα
αφήσουµε κανέναν να διαφεύγει και να κοροϊδεύει τους νόµιµους δηµότες της Λευκάδας, κι εγώ είµαι ο πρώτος που το είπα και
ο πρώτος που θα µπω στη µάχη και δε µε ενδιαφέρει ούτε το πολιτικό κόστος, ούτε οι απειλές που µπορεί να έχω δεχθεί
κιόλας, δε µε ενδιαφέρει τίποτα, εκεί είµαστε για τη διαφάνεια, εγώ είπα «διαφάνεια», οπότε σας απαντάω και για τους
µεγαλοοφειλέτες που µου λέτε.
Το πρόβληµα Κάλαµου-Καστού, κυρία Ρεκατσίνα, η αλήθεια είναι ότι εµένα µου διαφεύγει µε την έννοια ότι…
∆ήµαρχος: Κύριε Λιβιτσάνε, συγγνώµη, για τον Κάλαµο µπορεί να µιλήσει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος που είναι συνδεδεµένος.
Λιβιτσάνος: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι για τον Κάλαµο και για τον Καστό τα προβλήµατα ύδρευσης µου διαφεύγουν,
υπάρχουν αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι και µπορούν να µιλήσουν. Για το θέµα του Καστού όµως που είπατε στον κύριο ∆ήµαρχο για
τις 11 Αυγούστου, όταν θα πάει η Υπηρεσία µέσα, έχει (….),(…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Πέµπτη πάνε µέσα, γιατί κύριοι
υπήρχε µία ασυνεννοησία της Υπηρεσίας µε τους υδραυλικούς ότι ήθελε τσάπα και επειδή η τσάπα στον Καστό είναι πολύ
δύσκολο να µπει, βρήκαµε κάποιον άνθρωπο µέσα, µας την παραχώρησε ο άνθρωπος για να σηκώσουµε τα µεγάλα φρεάτια
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που υπάρχουν εκεί, οπότε κι αυτό έχει µπει στη διαδικασία, κι εγώ είπα στον κύριο ∆ήµαρχο που ήθελε να πάµε και στις 12 και
στις 13 και στις 14 Αυγούστου ότι δεν είναι ώρα µέσα στο φουλ της σεζόν να πάµε να δηµιουργήσουµε θέµα στον κόσµο, ας το
αφήσουµε µετά, το φάγαµε που το φάγαµε, να τελειώσουµε, την Πέµπτη όµως είναι προγραµµατισµένο να γίνει, έχει γίνει κι
αυτό.
Το πρόβληµα υδροδότησης, κυρία Ρεκατσίνα, δε θυµάµαι τι είπατε, συγγνώµη, δεν έχω, γιατί…(…..ασαφείς
παρεµβάσεις…..)….Γι’ αυτό µπορεί να σας απαντήσει η Τεχνική Υπηρεσία, η κυρία Παπαρίζου, (….).
Πάµε λοιπόν, ο κύριος Λάζαρης Αποστόλης που είπε για τη γεώτρηση στο (.), δεν έχω καµία ένδειξη αυτή τη στιγµή ότι
η γεώτρηση δεν έχει νερό, βγάζει την ποσότητα που έβγαζε και πέρυσι, όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύει, θα έρθει ο χειµώνας,
θα ξανά… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….∆εν έχω καµία ένδειξη ότι χάνει νερό, ότι δεν έχει νερό, ξέρω ότι παίρνει νερό απ’ τη
δεξαµενή στη (.).
Ο κύριος Γαζής Νίκος που είπε για τις 3.000 συνδέσεις και παράνοµες παροχές. Την προηγούµενη φορά σας είχα πει
ότι είναι 5.000 η διαφορά των υδροδοτούµενων ακινήτων µε τα υδρόµετρα καταγεγραµµένα στο ∆ήµο, γιατί είχα κάνει ένα
ο
λάθος, άκουσα το 22.000 που είπε ο κύριος Κουµουνδούρος, άκουσα 20, οπότε στο 9 του ’19, να σας δώσουµε ακριβή
στοιχεία απ’ τη ∆.Ε.Η., απ’ τη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα στη Λευκάδα είναι 24.987 ακριβώς. Κάθε ένα χρόνο
ο
µας στέλνει η ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. το πόρισµα, δηλαδή το Σεπτέµβρη θα ξέρουµε (τον 9 ’20) πόσα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα έχουµε
το ’20, σήµερα όµως (το 2020) στο νερό έχουµε 22.334 υδρόµετρα, 22.334, ακριβή στοιχεία. Αν βάλετε κι αυτά που δε ξέρουµε,
που είναι τα χωράφια, βγαίνει ένα ποσό -εκεί που είπα- γύρω στις 3.000. (…) γιατί δεν είχα καλή ενηµέρωση; Μου διέφυγε
εµένα εκείνη τη στιγµή γιατί δεν το ήξερα και τον πήρα τηλέφωνο και νόµιζα ότι ήταν 20.334 υδρόµετρα, οπότε τα 2.000 βγάλτε
τα έξω, και δεν είναι το πρόβληµα τα τρία ή τα δύο ή τα τέσσερα ή τα πέντε και διακόσια να ‘ναι, είναι δηλαδή θέµα πόσα είπα
ότι «έχω ένα χάος στην καταµέτρηση;» Εντάξει, γράψτε λάθος σ’ αυτό.
Μου λέτε: «Γιατί δε ξεκινήσαµε αµέσως να κάνουµε την καταγραφή των παράνοµων συνδέσεων;» Ξεκινήσαµε κύριοι, ο
Πρόεδρος Τσουκαλάδων κύριος Ροντογιάννης ξέρει, πήγαµε, αλλά όταν έχουµε τέσσερα άτοµα µηχανικούς και τέσσερις
υδραυλικούς στο ∆ήµο δεν µπορούµε να το κάνουµε µέσα στον Αύγουστο όταν πρέπει να έχουµε οµαλή ροή νερού, µε τόσα
προβλήµατα που µας δηµιουργήθηκαν το δεκαπενθήµερο του Ιουλίου. Οπότε επιλέξαµε να τ’ αφήσουµε να περάσει, να έχει ο
η
κόσµος νερό όσο µπορεί να έχει αυτή στιγµή και µετά, 1 Σεπτέµβρη που είπα κι εγώ να πάµε, δεν κλείνουν οι βίλες και τα
η
ξενοδοχεία την 1 Σεπτέµβρη, µη φοβάστε, 30 Σεπτέµβρη θα κλείσουν. Οι πρώτοι που θα ελέγξουµε θα είναι αυτοί, οι πρώτοι
που θα ελέγξουµε θα είναι αυτοί. Τώρα, εσείς αν ξέρετε ότι όλοι αυτοί, οι βίλες και τα ξενοδοχεία είναι αυτοί που κάνουν τη
ζηµιά· καταθέστε το ενόρκως στον εισαγγελέα και αν θέλετε κάντε και µία καταγραφή να πείτε και σε εµάς ποιοι είναι γιατί εγώ
δεν τους ξέρω, εγώ δεν είπα ονόµατα, ούτε και θα ονοµατίσω.
Το δεύτερο που µε ρωτήσατε δεν το έχω γράψει καλά… (…..ασαφείς παρεµβάσεις…..)….Κύριε Γαζή Νίκο, αν µπορείτε
να µε βοηθήσετε στη δεύτερη και τρίτη ερώτηση γιατί γράφουµε γρήγορα και…
Πρόεδρος: ∆ε νοµίζω ότι βοηθάει έτσι η συζήτηση, σωστές είναι οι ερωτήσεις, αλλά η συζήτηση και ενηµέρωση… Σωστά είναι,
αλλά η συζήτηση δεν είναι αυτή για την ύδρευση, τα προβλήµατα τα ξέρει όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πιστεύω, όλο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και όλοι οι πολίτες της Λευκάδας.
Λιβιτσάνος: Να µην απαντήσω;
Πρόεδρος: Να απαντήσετε αλλά συντοµεύετε γιατί η ώρα είναι 18:00 και ο κύριος ∆ρακονταειδής δεσµεύτηκε και καλά έκανε
και δεσµεύτηκε.
Λιβιτσάνος: Τι να κάνω όµως εγώ; Να µην απαντήσω; Φωτογραφικά θα απαντάω;
Κύριε Γαζή, δε θυµάµαι τις ερωτήσεις, δεν τις βλέπω τώρα, αν θέλετε µετά µου λέτε.
Κύριε Γληγόρη, σας εξήγησα για τις παράνοµες παροχές, είπατε ποια είναι η διαδικασία όταν υπάρχει διαφορά σε ένα
λογαριασµό αν κατάλαβα καλά. Η διαδικασία είναι η εξής: Κάνει µία ένσταση ο δηµότης, πηγαίνει στην Επιτροπή Ενστάσεων
που είµαι εγώ Πρόεδρος, υπάρχουν δύο υπάλληλοι του ∆ήµου συν ο κύριος Σέρβος, συν νοµίζω και ο κύριος Γαζής απ’ τον
κύριο Σολδάτο, αυτή είναι η Επιτροπή, στέλνουµε αµέσως το µηχανικό της Υπηρεσίας που ελέγχει το υδρόµετρο αν όντως
υπάρχει πρόβληµα και έρχεται µε την εισήγησή του στην Επιτροπή Ενστάσεων και εκεί παίρνουµε µία απόφαση η οποία
περνάει και απ’ την Οικονοµική Επιτροπή, αυτή είναι η διαδικασία.
Κυρία Μαργέλη, δε νοµίζω ότι έχω κάτι να σας απαντήσω, εκεί µπορεί να σας απαντήσει ο κύριος Βικέντιος.
Ο κύριος Κορφιάτης Παναγιώτης «για το ποιο λόγο ο Σύνδεσµος θέλει νερό;» Γιατί δε φτάνει κύριε Κορφιάτη (…..)
κόψαµε από εκεί και (…) τις γεωτρήσεις. Όσον αφορά για την αφαλάτωση που λέτε, ο πρώτος που το σκέφτηκα ήµουν εγώ,
αλλά είναι πολύ σοβαρό µελέτη αυτή και πολύ σοβαρό το θέµα της αφαλάτωσης, το κοιτάµε µε ένα µελετητή ο οποίος έχει κάνει
και στο Μεσολόγγι τη µελέτη αυτή και είµαστε και ανοιχτοί να το δούµε αν αντέχει ο ∆ήµος Λευκάδας γιατί είναι µεγάλα τα κόστη
µετά το έργο για να µπορούµε να το προχωρήσουµε, τα έχουµε κοιτάξει και εµείς.
Στον κύριο Μεταξά. Κύριε Μεταξά, εφόσον γίνεται η µελέτη για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης στον Πόρο θα γίνει και
υπογειοποίηση των σωλήνων, δεν το συζητάµε καθόλου αυτό.
Κύριε Ροντογιάννη Σπύρο, για τις Τσουκαλάδες, πριν µία εβδοµάδα είπα ότι θέλω οι Τσουκαλάδες να είναι πρότυπο
οικισµού στην ύδρευση. Αυτό σηµαίνει ότι και το εσωτερικό δίκτυο θα ελέγξουµε να δούµε (…) να το φτιάξουµε και το εξωτερικό
και πιστεύω ότι σε ένα-ενάµιση χρόνο να είµαστε στην πολύ καλή θέση όλοι µαζί να πίνουµε έναν καφέ στους Τσουκαλάδες, να
γελάµε και να µη φωνάζουµε.
Κύριε Λάζαρη Νίκο, για την ποιότητα του νερού θα σας απαντήσει η Προϊσταµένη η οποία είναι εδώ και ξέρει καλύτερα
το θέµα. Μου έχει διαφύγει ο κύριος Περδικάρης Θανάσης. Θανάση, έκανες µία ερώτηση, θα τη ξανακάνεις άλλη µία φορά για
να κλείσω, δεν έχω κάτι άλλο µετά.
Περδικάρης: Το ένα (….) των συνδέσεων, νοµίζω ότι αναφέρθηκες τώρα αρκετά, εντάξει. Τ’ άλλο είναι για το θέµα της… Πότε
ενηµερώθηκες, πότε ενηµερωθήκατε µάλλον -να µη χρησιµοποιώ πρώτο πρόσωπο- για την ΚΥΑ µε τη διανοµή του νερού στις
Περιφερειακές Ενότητες και µε τους συνεργάτες, τελικά αυτοί που δουλεύουν έχουν συµβάσεις; ∆ουλεύουν όλοι εθελοντικά; Τι
γίνεται µέχρι σήµερα; ∆εν είναι αστείο, µη γελάς, γιατί σε βλέπω και χαµογελάς, δεν το λέω αστεία, εσύ το έβαλες το θέµα,
καθόλου αστεία δεν το λέω.
Λιβιτσάνος: Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες δουλεύουν µε συµβάσεις, µέχρι το τέλος του ∆εκέµβρη του ’20 και µετά θα εκτιµηθεί
απ’ την Υπηρεσία πρώτα απ’ όλα και έχω ζητήσει εισήγηση της Υπηρεσίας πως θα λειτουργήσουµε απ’ το ’21 και µετά. Ο
σκοπός µας είναι να έχουµε καλούς συνεργάτες και συνεργάτες που να ξέρουν τη δουλειά τους, να την κάνουν σωστά και να
έχουν και τα ανάλογα προσόντα για να µην έχουµε θέµατα µε άλλους ανθρώπους, δηλαδή κάποιος που έχει ένα πτυχίο Χ και
άλλος δεν το έχει «γιατί πήρες αυτόν και δεν πήρες εµένα;» Αυτά τελειώσανε, κοπήκανε και τελειώσανε και στο Σύνδεσµο και
στο ∆ήµο.
Όσον αφορά για την ποσότητα του νερού βεβαίως και ενηµερώθηκα, πήρα ένα ωραίο πλαστικό κίτρινο φάκελο που
µου άφησε ο κύριος Σέρβος· που τα είχε µέσα όλα (….), και τις συµβάσεις και την ποσότητα νερού που παίρνουµε, βεβαίως
ενηµερώθηκα και απ’ τον ίδιο, µου έκανε µία εκτενή ενηµέρωση, οπότε ξέρουµε τι ποσότητα παίρνει η Λευκάδα, θεωρήσαµε ότι
λόγω κορωνοϊού φέτος δε θα υπάρχει τόσο µεγάλη ανάγκη και είπαµε µέσα σ’ αυτή την κρίση που περνάει όλος ο κόσµος να
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αφήσουµε το στάδιο το νοµικό που έχει ξεκινήσει απ’ τον Απρίλη, να το πάµε Σεπτέµβρη, αυτή ήταν η… Για να διεκδικήσουµε
το παραπάνω νερό στη Λευκάδα, είτε µ’ αυτό, είτε µε τη διαδηµοτική συζήτηση που θα κάνουµε µε τους συναδέλφους απέναντι,
πιστεύω ότι το πρόβληµα θα το λύσουµε, αλλά εγώ θέλω να έχει οριστική λύση το πρόβληµα κύριοι και να κλείσω µ’ αυτό, δε µε
ενδιαφέρει να πάω να πω άλλη µία φορά ότι: «Ξέρεις, πήραµε αυτό και να έχω ένα διαχωριστή στο έλεος του Θεού ανοιχτό και
να πηγαίνει ο καθένας να τον παραβιάζει, αυτό δεν είναι λύση, ό,τι συµφωνία και να κάνουµε, πρέπει να υπάρχει µία µόνιµη
κατάσταση η οποία θα να είναι κλειστή και δεν µπορεί να παραβιαστεί από κανέναν και όποιος τον παραβιάζει να δίνει
λογαριασµό στις αρχές, όχι στο Λιβιτσάνο, ούτε ο Λιβιτσάνος θα κάνει το χωροφύλακα και δε µε ενδιαφέρει κιόλας. Αυτά είχα να
πω. Τώρα, αν ξέχασα κάποιον ή αν ξέχασα κάποια ερώτηση εδώ είµαστε να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Να απαντήσω εγώ γιατί δεν καλέστηκε ο Πρόεδρος των Υδραυλικών, γιατί δεν προβλέπεται. Έχει κατάλογο η
Υπηρεσία ποιους καλεί και ποιους δεν καλεί και είναι ακριβώς η κοινοποίηση σε όλα τα µέλη, απ’ τον Βουλευτή έως τα ΜΜΕ.
Η κυρία µηχανικός θέλει να απαντήσει σε κάτι; Για να κλείσουµε το κεφάλαιο των ερωτήσεων και να µπούµε στις
τοποθετήσεις. Η κυρία Παπαρίζου έχει το λόγο.
Παπαρίζου Βικτωρία (Πολ/κός Μηχανικός): Καλησπέρα. Να απαντήσω στον Πρόεδρο των Λαζαράτων. Ελέγχεται κάθε µήνα
το δίκτυο σε όλο το νησί, τα αποτελέσµατα είναι στην Υπηρεσία και µπορεί ο οποιοσδήποτε να ‘ρθει να τα πάρει, πόσω µάλλον
οι Πρόεδροι.
Να απαντήσω στον κύριο Σολδάτο που είπε για Παλαιοκατούνα και Φτερνό, η Παλαιοκατούνα, το Νεοχώρι και το
Μεγάλο Αυλάκι υδρεύονται απ’ τις πηγές του Άη-Γιώργη ή Βατλιά και απ’ το Παλαιοχώρι, το Φτερνό υδρεύεται απ’ την πηγή του
Αλάτρου.
Να πω και στον κύριο Γαζή Αναστάσιο, κάναµε επεκτάσεις και επισκευές στον Ελλοµένο σε όλο το δίκτυο άρδευσης µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει βλάβη αυτή τη στιγµή, να πω στους Μπολέους, να πω πίσω απ’ το Βέργο, να πω στις κότες του
Ζέκιου, να πω στο Λευτεράκη µε τη λαϊκή, πίσω απ’ το Γατζία (…), διάφορα, δεν έχουµε προβλήµατα άρδευσης και σε ό,τι
αφορά τις πλούσιες πηγές στον Ελλοµένο έχετε απόλυτο δίκιο, καθαρίσαµε ήδη τις Σφαελές, οι Καταρράκτες δουλεύουν, τ’
Αηδονάκι το φτιάξαµε… Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κυρία Παπαρίζου. Κύριε Βικέντιε, συντοµεύετε…
Γιαννιώτης: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ;
Πρόεδρος: Ορίστε, κύριε Γιαννιώτη.
Γιαννιώτης: Εγώ θα ήθελα να πω για να βοηθήσω λίγο τον κύριο Λιβιτσάνο, ότι τόσα χρόνια ο Κάλαµος υπέφερε απ’ τον
αγωγό τον υποθαλάσσιο που έσπαγε συνέχεια. Φέτος κάναµε µία προσπάθεια και στείλαµε κάποιες επιστολές στο Σύλλογο
Επαγγελµατιών Αλιέων Ξηροµέρου όπου υπάγεται ο Μύτικας για να περιορίσουµε όσο µπορούµε την αλιεία πάνω στον αγωγό,
κατά µήκος του αγωγού και γύρω απ’ την περιοχή. Το καταφέραµε, φέτος είναι η µόνη χρονιά που ο Κάλαµος δεν έχει ζηµιές
στο νερό υποθαλάσσια και τρεις ζηµιές που είχε ήταν πολύ µικρές και αποκαταστάθηκαν την ίδια µέρα χάρις το δύτη που
είχαµε. Αυτό γιατί είπε η κυρία Σεβαστή για τον Κάλαµο, ενώ είχαµε µιλήσει µε την κυρία Σεβαστή, ο Κάλαµος δεν είχε ζηµιές
φέτος, ο Καστός ναι. Αυτό ήθελα να πω και στον κύριο Κώστα Γληγόρη που ρώτησε για τους εξωτερικούς συνεργάτες, επειδή
τον γνώρισε κιόλας τον εξωτερικό συνεργάτη του Καλάµου, νοµίζω ότι κάνει αρκετά καλή δουλειά στον Κάλαµο και τώρα
ξεκίνησε και κάνει αρκετά καλή δουλειά και στον Καστό και τα χαρτιά του γράφουν «συντηρητής υδραυλικών εγκαταστάσεων»,
που ρώτησε. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Κύριε Βικέντιε, έχετε το λόγο να απαντήσετε γρήγορα.
Βικέντιος: Κύριε Πρόεδρε, το να απαντήσω στο 60% του ∆ήµου, νοµίζω ότι θα είµαι πολύ σύντοµος όµως, θα περιγράψω
ακριβώς αυτά που εγώ ζω στην καθηµερινότητά τους και τα προβλήµατα και κάποιες προτάσεις που έχω συζητήσει µε τον
κόσµο και µε τους Προέδρους.
Στη συζήτηση για την ύδρευση δε γίνεται αντιπαράθεση παρατάξεων, χαίροµαι σήµερα που γίνεται σε κλίµα
συνεννόησης και προγραµµατισµού, γιατί σε λίγα χρόνια ο πόλεµος του νερού θα είναι το χειρότερο -εντός εισαγωγικών«πόλεµος».
Η διαχείριση θέλει σίγουρα την καθηµερινότητά της, την επίβλεψή της, τα αντλιοστάσια και καταµέτρηση της στάθµης
στις γεωτρήσεις. Τι να πω; Πολύ σύντοµα, οι γεωτρήσεις -όχι όλες- ενδεικτικά θα πω τις γεωτρήσεις της Νότιας Λευκάδας, της
∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων, πραγµατικά µπορώ να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ (…..), (….) στην Καρυά που µετράγαµε
σήµερα και στους Πηγαδησάνους είµαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Βέβαια, θέλουν βελτίωση διότι έχουµε κάποιες αλλαγές
που πρέπει να κάνουµε στο δίκτυο της Καρυάς που πάει προς το γήπεδο, το Φ 63 πρέπει να αλλάξει, είναι γύρω στα 600
µέτρα, όλ’ αυτά βέβαια τα έχουµε βελτιώσει, δε χάνουν νερά και πιστεύω ότι µέσα στο Σεπτέµβριο θα αλλάξουµε και το κοµµάτι
αυτό.
Εδώ θα αναφερθώ λίγο σ’ αυτά που είπε η κυρία Μαργέλη για τη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων και για την περιοχή
της Πόντης. Πριν από µερικά χρόνια (αν θυµάµαι, το ’06 ή το ’07) έγινε µία γεώτρηση στη θέση Φουρνί στο νεκροταφείο του
Σύβρου, γύρω στα 70 κυβικά. Αυτή πρέπει να την αξιοποιήσουµε και θα µας την αξιοποιήσει σ’ αυτά που µας είπε και ο
∆ήµαρχος µε το πρόγραµµα ‘Τρίτση’, διότι είτε εναλλακτικές λύσεις είναι µέσω Χορτάτων, είτε µέσω της Πόντης που είναι δύο
δεξαµενές έτοιµες, µπορούµε µε φυσική ροή να πάµε στην Πόντη το νερό και µετά να το στείλουµε ψηλά και (…) θα µας
βοηθήσει να περπατήσουµε και να βγούµε στ’ Αθάνι. Είναι ένα σηµαντικό έργο µε λίγα χρήµατα, υπάρχουν οι δεξαµενές, έχει
γίνει ο µισός καταθλιπτικός απ’ τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές και µε του κυρίου Αραβανή και στο (.) αυτό το οποίο είχε
βοηθήσει και ο κύριος Σέρβος πάρα πολύ πιστεύω ότι… ∆ε ξέρω, οι Υπηρεσίες θα το εκτιµήσουν βέβαια αν µπορεί να ‘ρθει
από εκεί πάνω, απ’ το Φρουνί, θα δώσουµε µία αναπνοή και σ’ αυτή την ποιότητα νερού στην (.), πραγµατικά οι γεωτρήσεις
στην Πόντη, τώρα σε δεκαπέντε µέρες που δουλεύουν ξεχωριστά η άρδευση µε την ύδρευση υπάρχει ένα µικρό πρόβληµα στο
(.). Βέβαια, από µία κυρία και συγγένισσα µου δέχθηκα ότι υπάρχει πρόβληµα στα καταστήµατα δεν υπάρχουν, (.) ότι δεν
υπάρχει πρόβληµα. Ο ‘Τρίτσης’ -που λέει και ο ∆ήµαρχος- αυτό µπορεί να µας το λύσει πάρα πολύ εύκολα και µε λίγα χρήµατα.
Γεωτρήσεις λοιπόν στη Νότια Λευκάδα και θέλω να αναφερθώ διότι πρέπει να µην τα ισοπεδώνουµε όλα, έγινε ένα
πάρα πολύ µεγάλο έργο και καλό έργο για τον Άγιο Πέτρο. Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή ενδιάµεσα στη θέση ‘Καναλάκια’
έκανε µία γεώτρηση και έδωσε τη δυνατότητα στον Άγιο Πέτρο να έχει πλήρης νερό. Τη µισή, το άλλο µισό έργο δηλαδή, τον
καταθλιπτικό αγωγό απ’ τα ‘Καναλάκια’ πάνω το έκανε (…) επί ∆ηµαρχίας του κυρίου Αραβανή. Πραγµατικά, αυτό το έργο είναι
ένα απ’ τα καλύτερα έργα που έχουν γίνει στο θέµα της ύδρευσης στην περιοχή αυτή. Τώρα, οι προβληµατισµοί, τα
προβλήµατα και οι παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν στη Νότια Λευκάδα, δυτικά Κοµηλιό, Αθάνι, ∆ράγανο. Πιστεύω λοιπόν,
εφόσον -όπως είπε και ο κύριος Λιβιτσάνος- θα έχουµε, δε θα έχουµε προβλήµατα µε το Σύνδεσµο και θα έχουµε· θα δώσουµε
την ευκαιρία σ’ αυτούς τους ανθρώπους να έχουν περισσότερο νερό, αλλά θα τους ευχηθούµε και εµείς ότι να κάνουν… Μην
κάνουν τόσο µεγάλη σπατάλη, να αποφεύγουν τις καταχρήσεις µε τα γκαζόν και διάφορα άλλα… Εν πάση περιπτώσει δε θέλω
να τα πω, ο τόπος έχει ανάπτυξη αλλά δεν πρέπει… Κάπου πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια. Λοιπόν, στη Βασιλική, τώρα
είµαστε έτοιµοι µε τον κύριο Λύγδα να ενώσουµε τις δύο δεξαµενές ούτως ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού µε την καινούργια
δεξαµενή που έχει γίνει από πιο παλιά δίπλα η µία στην άλλη. Πιστεύω λοιπόν, στο δυτικό κοµµάτι αυτό, παρότι είναι ένα
κοµµάτι που υπάρχει µέσα στο Κοµηλιό γύρω στα 60 µέτρα, θα τ’ αλλάξουµε αυτό (..) γιατί βουλώνει. Τώρα, για τα βουλώµατα
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τι να πω; Υπάρχει µία… Το έλυσε και ο κύριος Σέρβος, το έλυσαν και όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές, ο κύριος Πραξιτέλης Σούνδιας…
Είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, προσπαθούµε, καθηµερινά είµαστε εκεί, µέσα σε δεκαπέντε µέρες έχουµε ένα… Κάθε 500 µέτρα
«τι να κάνουµε;» Είµαστε επί ποδός, τρέχουµε για το ξεβούλωµα και σήµερα πάλι το µεσηµέρι εκεί ήµασταν.
Ένα σηµαντικό έργο το οποίο πρέπει να το λέµε (…) είναι αυτή η µελέτη που είναι απ’ το ’85, ξεκίνησε ο κύριος
Βεργίνης, είναι ο ταµιευτήρας του Ρουπακιά, (…) Ρουπακιάς. Ένα µεγάλο έργο το οποίο θα δώσει πνοή στη Νότια Λευκάδα,
διότι όλα τα αποθέµατα τα βλέπουµε όλα που έχουµε καταλήξει. Είναι ένα έργο που µαζί… Και επίσης µπορεί να γίνει και ένα
έργο στα (.) του Σύβρου το οποίο κι αυτό µπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Ο ‘Τρίτσης’ -που λέει και ο ∆ήµαρχος και ο
οποίος ασχολείται καθηµερινά µε τον ‘Τρίτση’- πιστεύω ότι µπορούν να λύσουν τα προβλήµατα αυτά (.) 40 χρόνια. Φτάνει να
γίνουν πραγµατικές µελέτες…
Πρόεδρος: Κύριε Βικέντιε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
Βικέντιος: Θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει όµως να πω και κάποια πράγµατα να ακούγονται και να ακούει και ο
κόσµος τις δυνατότητες που έχουµε σήµερα σαν ∆ηµοτική Αρχή. Βέβαια, επαναλαµβάνω, εγώ δεν έχω ισοπεδώσει ποτέ ούτε
τις προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, είπα και πάρα πολλά που έγιναν για τον Άγιο Πέτρο και για τα Σύβοτα τα οποία µε τη
γεώτρηση στη διασταύρωση των Συβότων λύσαµε το πρόβληµα στον Τράχηλο και στη Σέλα, τώρα το πρόβληµα υπάρχει στην
άλλη πλευρά, θα δούµε τι θα κάνουµε, θα το συζητήσουµε µε τις Υπηρεσίες και πιστεύω ότι θα βρούµε και εκεί µία λύση.
Βέβαια, το πρόβληµα περισσότερο εστιάζεται απ’ τη δεξιά πλευρά το οποίο πραγµατικά είναι λίγο δύσκολο στον ορεινό όγκο
(…). Βέβαια, ακούµε και κάποιους ανθρώπους που λένε: «Βρήκαµε λοιπόν το τρίµηνο του ’19 250 κυβικά στους Εβραίους…»
«Πληρώνω» λέει. 2.500 κυβικά στο τρίµηνο. Αν είναι ποτέ δυνατόν! Εντάξει, πάρτε το όλο το νερό, «πληρώνω.» Αυτή δεν είναι
απάντηση που µου έδωσε σε επικοινωνία που είχα.
Όπως γνωρίζετε, θέλω να πω στο σώµα να ξέρει ότι τα αντλιοστάσια στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων (….) είναι
δεκαοκτώ και οι σταθµοί µεταφόρτωσης, δηλαδή τα αντλιοστάσια είναι δώδεκα. Καταλαβαίνετε την καθηµερινότητά µου και των
εξωτερικών συνεργατών. Αυτά ήθελα να πω, όλοι µας µπορούµε, όλοι µπορούµε να προσφέρουµε για το καλό της Λευκάδας
που εκεί θέλουµε να την έχουµε. Τώρα, θα πω κάτι αλλά για το (.) απάντησε ο κύριος Λιβιτσάνος, οι βλάβες στην άρδευση όλες
είναι… Για πρώτη φορά φέτος έχουµε και άρδευση, θα υποβληθούν και θα βεβαιώσουµε (…..) βεβαιώθηκαν και πέρυσι αλλά
(……)…
Πρόεδρος: Κύριε Βικέντιε, πρέπει να δώσω το λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων, ολοκληρώστε για να δώσω το λόγο
στους επικεφαλής.
Βικέντιος: Αυτά ήθελα να πω (….) να το αξιοποιήσουµε περισσότερο διότι το νερό δεν είναι και τόσο αυτό που πρέπει να έχει
(.). Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αθρόα ανάπτυξη της Λευκάδας και η άνθιση του
πολιτιστικού προϊόντος κατά την τελευταία εικοσαετία είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων απαιτήσεων και νέων αναγκών
σε πολλούς τοµείς οι οποίοι άπτονται ακριβώς αυτής της ανάπτυξης και κυρίως τα οδικά δίκτυα στη διαχείριση των
απορριµµάτων και στο θέµα της ύδρευσης. Σήµερα λοιπόν συζητάµε το τελευταίο που κατά την άποψή µου -αν θέλετε- είναι και
το πιο σηµαντικό διότι κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι το νερό είναι το υπ. αριθ. 1 παγκοσµίως ζητούµενο και πολυτιµότερο
αγαθό που είναι δυνατόν να συναντήσουµε στη φύση. Η Λευκάδα σ’ αυτή την εικοσαετία κατά την άποψή µου δεν µπόρεσε να
παρακολουθήσει τις ανάγκες που προέκυψαν. Το πρόβληµα που επιλυνόταν κάθε φορά, τα προβλήµατα µάλλον που
επιλύονταν κάθε φορά ήταν λιγότερα απ’ τα προβλήµατα τα οποία δηµιουργούνταν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη διόγκωση του
ζητήµατος, τη γιγάντωση των προβληµατικών καταστάσεων και εν πάση περιπτώσει την κατάληξη στο να συζητάµε σήµερα
αυτό το πολύ σοβαρό θέµα, ενώ θα έπρεπε να έχει αντιµετωπιστεί σε όλο το διάβα της περασµένης εικοσαετίας. Που
εντοπίζεται -κατά την άποψή µου και φαντάζοµαι ότι ελάχιστοι διαφωνούν έως κανένας- το ζήτηµα. Το πρώτο έχει να κάνει -και
το οποίο αναφέρθηκε- µε τη µεταφορά της υδάτινης µάζας απ’ τον Άη-Γιώργη στη Λευκάδα µε τη γνωστή διαδικασία και µε το
παλιό δίκτυο όπως το έχουµε γνωρίσει µέχρι σήµερα. Είναι γνωστό ότι πριν ενάµιση χρόνο περίπου είχε αναπτυχθεί µία
προοπτική, η πρώτη φάση θα έλεγα µιας διαβούλευσης προκειµένου να υπάρξουν νέοι αγωγοί µεταφοράς για την ύδρευση των
περιοχών -κάποιων περιοχών- απ’ τους Νοµούς Πρεβέζης, Άρτας και Λευκάδας. Η διαβούλευση διεξήχθη µε πρωτοβουλία του
υπουργείου Υποδοµών, γνωρίσαµε το τι συνέβη τότε, πραγµατικά δε γνωρίζω που βρίσκεται το σήµερα, θα ήµουν ιδιαίτερα
ευτυχής αν κάποιος απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή µπορούσε να µε πληροφορήσει, αν το ‘χει παρακολουθήσει και αν υπήρξε δεύτερη
φάση και που βρίσκεται το συγκεκριµένο ζήτηµα σήµερα. Το θέµα της µεταφοράς όµως κατά την άποψή µου είναι εξαιρετικά
σηµαντικό αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Φίλες και φίλοι, το κυρίαρχο ζήτηµα που πρέπει να δούµε µε ιδιαίτερη ζέση, µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και αν θέλετε µε ιδιαίτερη προσδοκία είναι η εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων που έχει η Λευκάδα. Υπάρχει
µελέτη απ’ τον καθηγητή του Ξενοφώντα Σταυρόπουλο της περιόδου 2010-2012 σύµφωνα µε την οποία το νησί θα µπορούσε
να αντιµετωπίσει το µέγιστο µέρος των αναγκών του µε την αξιοποίηση ακριβώς αυτών των υδάτινων πόρων. Ειδικά γι’ αυτό το
ζήτηµα έχω να πληροφορήσω το σώµα ότι η Λευκάδα έχει το τεράστιο πλεονέκτηµα που δεν το έχουν άλλες περιοχές της
Ελλάδας παρά µόνο η βορειοδυτική πλευρά της Ελλάδας, δηλαδή περίπου Ήπειρος, ένα µέρος της ∆υτικής Μακεδονίας,
Κέρκυρας και Λευκάδας και το πλεονέκτηµα αυτό είναι να έχει γύρω στα 1.000 χιλιοστά βροχή, πτώση, ύψος βροχής -όπως
συνηθίζουν να λένε οι µετεωρολόγοι- ετησίως. Για να γίνω πιο σαφής και να καταλάβουν όσοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε την
ορολογία αυτή αλλά και οι ακροατές που µας ακούνε , αυτό το 1.000 χιλιοστά ύψος βροχής ετησίως ερµηνεύεται περίπου σε
1.000 τόνους νερού ανά στρέµµα ετησίως. Το νούµερο είναι τεράστιο όταν το µέσο ύψος βροχής στην Ελλάδα είναι περίπου
στο µισό. Η εκµετάλλευση λοιπόν η οποία θα µπορούσε να προκύψει απ’ αυτό το ζήτηµα µέχρι τώρα ήταν ελαχίστη. Οι µελέτες
είναι κάπου θαµµένες, ίσως πολλοί από εµάς να µην τις έχουµε καν υπόψη µας και προσκαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ σοβαρά,
τη ∆ηµοτική Αρχή και τις Υπηρεσίες να σκύψουν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον απέναντι στην προοπτική αξιοποιήσεως ακριβώς
αυτών των µελετών. Αντίστοιχη διαδικασία επί παραδείγµατι και το αναφέρω λόγω της συγκυρίας, έχει υπάρξει µε την
αξιοποίηση των υδάτινων πόρων στο Αηδονάκι και απ’ ό,τι είµαι σε θέση να γνωρίζω, γύρω στο 2012-2013 υπήρχε µία πολύ
σηµαντική προοπτική να αξιοποιηθεί µε ένα έργο που θα γινόταν τότε νοµίζω της τάξεως των 2-2.500.000,00 ευρώ. Η
προσδοκία απ’ αυτή τη διαδικασία ήταν ότι θα είχαµε πολύ σηµαντική ενίσχυση του υδροδοτικού παράγοντα στη Λευκάδα και
ιδιαίτερα στο ανατολικό µέρος του νησιού που όντως θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και σε περιοχές άλλες όταν θα υπήρχε
περίσσευµα. ∆εν έχει δυστυχώς θετική εξέλιξη, η µελέτη υπάρχει, νοµίζω ότι πρέπει να τη δούµε κι αυτή µε πού ενδιαφέρον και
να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.
Κοντά στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι έχουµε ένα δίκτυο ύδρευσης που είναι
διάτρητο, θα έλεγα ότι είναι σουρωτήρι, και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν καταλυτικές παρεµβάσεις. Καταλυτικές παρεµβάσεις µε
χρήση της τεχνολογίας, µε επιστηµονική διαδικασία, πληροφορώ το σώµα ότι και εδώ υπήρξε µελέτη πολύ σηµαντική η οποία
δεν προχώρησε και η οποία αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεµετρίας θα µπορούσε να παρακολουθεί και να εντοπίζει
βλάβες και διαρροές οι οποίες θα καθιστούσαν πολύ ευκολότερο το έργο της διόρθωσης και της αποκατάστασης στην όποια
∆ηµοτική Αρχή αντιµετώπιζε τέτοια ζητήµατα. Ανακεφαλαιώνοντας και µη θέλοντας να κάνω κατάχρηση του χρόνου και
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προκειµένου να διευκολύνω τη διαδικασία, επισηµαίνω λοιπόν ότι είναι -αν θέλετε- τρισυπόστατο το ζήτηµα της αντιµετωπίσεως
των υδάτινων ζητηµάτων εν Λευκάδι.
Πρώτα λοιπόν να δούµε που βρίσκεται το θέµα της νέας γραµµής µεταφοράς που έχει διακηρυχθεί εδώ και ενάµιση
χρόνο απ’ τις πηγές του Λούρου, του Άη-Γιώργη προς την υπόλοιπη περιοχή και ιδιαίτερα στη Λευκάδα που η προσδοκία είναι
να υδροδοτηθεί το νησί της Λευκάδας και το Μεγανήσι.
∆εύτερον. Η αξιοποίηση -επαναλαµβάνω- των τεραστίων υδάτινων πόρων στους οποίους είναι δυνατόν να γίνει
εκµετάλλευση και τους οποίους υδάτινους πόρους δεν τους έχουµε δει µε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να τους έχουµε δει, τη
στιγµή που ξέρω ότι άλλες περιπτώσεις και άλλα κράτη έχουν προβεί σε τέτοιου είδους αξιοποίηση έχοντας συνειδητοποιήσει
το πόσο σηµαντικό και πολύτιµο είναι το αγαθό του νερού.
Τρίτον. Να αντιµετωπίσουµε το θέµα των διαρροών µε (.) µεθόδους, µε τηλεµετρία, ώστε να ελαττώσουµε κατά το
δυνατόν τις διαρροές που υπάρχουν και να προχωρήσουµε στις αποκαταστάσεις που είναι αναγκαίες να γίνουν προκειµένου η
Λευκάδα να µην έχει προβλήµατα όχι σήµερα αλλά τις επόµενες δεκαετίες.
Φίλες και φίλοι, καταθέτω µε πολύ θάρρος και πολύ ευθύτητα την άποψή µου. ∆εν έχει η Λευκάδα παρακολουθήσει τα
προβλήµατα της ύδρευσης την τελευταία εικοσαετία, κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Αντιδήµαρχε και φίλοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της
σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής στην οποία και εµείς παρέχουµε στήριξη εκεί που πρέπει να παρασχεθεί, να είµαστε εξηγηµένοι, δε
θέλουµε µόνο συγκυριακή και περιπτωσιολογική αντιµετώπιση των ζητηµάτων. Θέλουµε σχεδιασµό και µε βάση αυτό το
σχεδιασµό ο οποίος ελπίζω να αρχίσει να συµβαίνει και σύντοµα να κατατεθεί, να έχουµε και τη δυνατότητα περαιτέρω
συνεργασίας και περαιτέρω διαδικασίας η οποία θα οδηγήσει τη Λευκάδα σε καλύτερες µέρες στο πολύ σηµαντικό πρόβληµα
του νερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχήν και µη µετράς το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ, αυτό που έχει γίνει µέχρι τώρα -κι εγώ δεν
έκανα καµία διακοπή µε τη διαδικασία- είναι επιεικώς απαράδεκτο. Καταφέρατε πάλι να ξεκινήσουµε την κουβέντα αντί για τις
15:00 στις 16:20 µε τα έκτακτα τα οποία κράτησαν πάνω από µία ώρα (µία ώρα και ένα τέταρτο), έτσι; Έχουµε ενηµερώσει και
έχω ενηµερώσει και προσωπικά το ∆ήµαρχο προ ηµερών για την Τρίτη και για την ανειληµµένη υποχρέωση που σας είχα πει
και εσείς -και το «εσείς» δεν πάει µόνο σε εσάς προσωπικά- συνεχίζετε το χαβά σας, συνεχίζετε το χαβά σας, όπως τ’ ακούτε.
Εµείς θα τοποθετηθούµε, εγώ θα τοποθετηθώ αλλά θέλω να ξέρω, η ανειληµµένη υποχρέωση που επικαλεστήκατε ότι έχετε και
εσείς, ποια θα είναι η διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Π.χ. να κάνουν έναν κύκλο τοποθετήσεων οι επικεφαλής και να
συνεχίσουµε αύριο τη συνεδρίαση; Που θα ήταν µία λύση και την καταθέτουµε, διότι αυτό το Συµβούλιο για να ολοκληρωθεί
θέλει το λιγότερο άλλες δυόµιση µε τρεις ώρες και αν θέλετε… Βάζω όσα στοιχήµατα θέλετε.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, προχωρήστε.
∆ρακονταειδής: (….) τοποθετηθείτε, πείτε τη γνώµη σας ως Πρόεδρος σ’ αυτά και µετά βεβαίως θα κάνω και (.)…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, έχετε το λόγο να τοποθετηθείτε επί του θέµατος, τοποθετηθείτε. Όσο πάρει το Συµβούλιο, το
Συµβούλιο εγώ δεν το καθορίζω µε ώρες, όσο πάρει το Συµβούλιο.
∆ρακονταειδής: (…..) το κάνατε µε βάση τη βόλεψή σας.
Πρόεδρος: Καµία βόλεψη δεν έχω εγώ.
∆ρακονταειδής: Όχι µε βάση τη βόλεψη…
Πρόεδρος: Εγώ δεν έχω καµία βόλεψη (….).
∆ρακονταειδής: (…..) σας το ζήτησε έγκαιρα, σας το ζήτησε έγκαιρα, το ξαναλέω, µέρες πριν. (…) ο κύριος Αντιδήµαρχος.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, τοποθετηθείτε επί του θέµατος.
∆ρακονταειδής: Ωραία, το παραπέµπετε στις καλένδες, γνωστή τακτική. Λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ. Καταρχήν, θέλω να
ξεκαθαρίσω κάτι, όπου η τοποθέτηση της ∆ηµοτικής Αρχής, όλων όσων µίλησαν και κατά κύριο λόγο του κυρίου ∆ηµάρχου και
του κυρίου Αντιδηµάρχου (του αρµόδιου) µου θύµιζε τοποθέτηση µιας ∆ηµοτικής Αρχής που ανέλαβε χθες το πρωί και όχι ότι
έχει περάσει ένας χρόνος.
∆εύτερη παρατήρηση. Το 1/3 της οµιλίας του κυρίου ∆ηµάρχου χρονικά αφιερώθηκε σε ένα άλλο ζήτηµα, στο ζήτηµα
των απορριµµάτων. Επειδή εγώ δεν έχω χρόνο και θα µε κόψετε, θέλω λοιπόν να δώσω µία φιλική συµβουλή στον κύριο
∆ήµαρχο και αν θέλει την κρατάει, αν θέλει την πετάει. Λίγη περισσότερη αυτοσυγκράτηση στο ζήτηµα της επίλυσης των
απορριµµάτων και σωτήρες δεν υπάρχουν, καταλάβετέ το κύριε ∆ήµαρχε.
Έρχοµαι τώρα σ’ αυτά που πρέπει να πω για το ίδιο το θέµα. Εµείς, εδώ και ένα χρόνο για πρώτη φορά θέσαµε
ζήτηµα στην ύδρευση πριν περίπου από ένα µήνα µε ερώτηση, πριν ένα µήνα. Γιατί; Όχι γιατί το ξεχάσαµε φυσικά, αλλά γιατί
θεωρούσαµε ότι έπρεπε να ξεδιπλώσετε την πολιτική σας έτσι όπως εσείς την αντιλαµβάνεστε, για να δούµε και τα πρώτα
αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής και αυτό που σας λέω είναι αναµφισβήτητο, δεν κάναµε ούτε µία ερώτηση που να αφορούσε
θέµα ύδρευσης.
∆εύτερον. Ζητήσαµε να γίνει συζήτηση όχι για να κραυγάσουµε, αλλά γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να συµβάλουµε όλοι
µας στο µέτρο των δυνάµεων του ο καθένας µε προτάσεις και ιδέες για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση. Άκουσα πράγµατα
εδώ και περίπου δύο ώρες παρά δέκα λεπτά που µιλάει η ∆ηµοτική Αρχή τα οποία ήταν σωστά, άκουσα όµως και διάφορα
µαργαριτάρια. Αντιλαµβάνεστε ότι είναι αδύνατον να µπορέσω εγώ να τοποθετηθώ επί των µαργαριταριών γιατί θέλω άλλο
πράγµα να βγει ως απαύγασµα απ’ αυτή την τοποθέτησή µου. Ποιο είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει ο κάθε ∆ηµοτικός
Σύµβουλος να σκεφτεί; Και θα παρακαλούσα και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους σε ζητήµατα που δε γνωρίζουν ότι καλό θα ήταν
να ρωτούν πριν τοποθετηθούν. Το πλαίσιο λοιπόν έχει τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός του
ζητήµατος του νερού για τη Λευκάδα και σ’ αυτό το κοµµάτι ο στρατηγικός σχεδιασµός επειδή ξεφεύγει των ορίων της Λευκάδας
αφορά ένα και µοναδικό ζήτηµα, το ζήτηµα του αγωγού του Λούρου. Έχει τελειώσει όπως είπα και την προηγούµενη φορά,
είναι όλα έτοιµα εδώ και καιρό, αποµένει το ζήτηµα των χρηµατοδοτήσεων και εδώ η κυβέρνηση και το υπουργείο πρέπει να
πάρει την ευθύνη και η ∆ηµοτική Αρχή δεν µπορεί να κοιτά. Πρέπει να πιέσει στο µέτρο των δυνάµεων της, προφανώς δεν
µπορεί να επιβάλλει, δεν είµαι χαζός να λέω κάτι τέτοιο, πρέπει όµως να πιέζει γιατί η λύση στο πρόβληµα των ποσοτήτων είναι
εκεί. Ανοίγω µία παρένθεση για να πω ότι ο κύριος Καραµανλής πριν δέκα µέρες -δε θα το αναλύσω, κρατήστε το όµως στο
µυαλό σας- έκανε δηλώσεις µε βάση τις οποίες ότι εξετάζει το θέµα και ανάµεσα σ’ αυτά που εξετάζει είναι και η περίπτωση, το
ενδεχόµενο η κατασκευή του δικτύου (γιατί περί δικτύου πρόκειται) να γίνει µε τη σύµπραξη του ιδιωτικού τοµέα. ∆εν έχω χρόνο
να το αναλύσω.
Το δεύτερο κοµµάτι αφορά την τοπική διαχείριση. Είναι ο τοπικός σχεδιασµός. Τι σηµαίνει τοπική διαχείριση; Τοπική
διαχείριση σηµαίνει ότι πρέπει να έχω ένα σχέδιο τοπικό το οποίο µε βάση τις Οικονοµικές µου δυνατότητες να µπορώ κάθε
χρόνο να το χρηµατοδοτώ και έτσι κλείνοντας το παζλ βήµα-βήµα να µπορέσω να πάω µετά από µερικά χρόνια σε µία
κατάσταση η οποία θα είναι πολύ καλύτερη. Ενδεικτικά παραδείγµατα αυτής της λογικής που µας διακατείχε ήταν ο καινούργιος
αγωγός στον Κάλαµο που ξέχασε ο κύριος Αντιδήµαρχος να πει κατά λάθος, τυχαία µάλλον, τυχαία το ξέχασε και που λύνει
οριστικά το πρόβληµα της µεταφοράς νερού απ’ το Μύτικα στον Κάλαµο και ξεκινάω απ’ τον Κάλαµο και τον Καστό γιατί
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πραγµατικά είναι τα πλέον προβληµατικά νησιά (τόποι µάλλον), αυτός ο σχεδιασµός να συµπεριλάµβανε την αλλαγή του
δικτύου, του κεντρικού δικτύου -για κεντρικά δίκτυα µιλάω- στο παράδειγµα των Τσουκαλάδων και στο πρόβληµα που
δηµιουργήθηκε. Αυτός ο σχεδιασµός µας περιελάµβανε -τρία παραδείγµατα θα πω µόνο, υπάρχουν κι άλλα- πως ανοίξαµε το
δρόµο στο Αηδονάκι, εντάξαµε πολύ συγκεκριµένο έργο για να ενισχυθεί όλο το κοµµάτι του Ελλοµένου που είναι ένα κοµµάτι
το οποίο αναπτύσσεται και βεβαίως κάναµε κάτι, ίσως το πιο σηµαντικό απ’ όλα αυτά και απ’ τα έργα, είναι το ζήτηµα της
χρηµατοδότησης του master plan που µαζί µε κάποιες µελέτες που υπάρχουν και που τις ανέφερε ο κύριος Σολδάτος (να µην
τις επαναλάβω) θα συνδέουν κοµµάτια του παζλ -επαναλαµβάνω- και θα βοηθούν να ανεβαίνει συνεχώς η ποιότητα. Αν
νοµίζετε ότι υπάρχει µαγική λύση να λύσουµε το νερό σε ένα και δύο χρόνια στη Λευκάδα· όσοι το νοµίζουν θα διαψευστούν,
µακάρι να διαψευστώ εγώ, αλλά αυτή είναι η γνώµη µου και τη λέω ευθαρσώς.
Το τρίτο κοµµάτι και τελευταίο αυτού του πλαισίου ποιο είναι; Είναι η διαχείριση της καθηµερινότητας. Στη διαχείριση
της καθηµερινότητας, αγαπητοί µου συνάδελφοι, πρέπει να το παραδεχτείτε ότι έγιναν σοβαρά λάθη. Εγώ θα πω µόνο ένα το
οποίο είναι και κορυφαίο. ∆εν πήρατε χαµπάρι ότι για την πόλη -το παράδειγµα αφορά την πόλη, θα µπορούσα να πω και για
τα χωριά- δούλευαν όλο το χειµώνα οι δύο γεωτρήσεις ενώ δεν έπρεπε να δουλεύουν διότι η ποσότητα που ερχόταν απ’ το
Λούρο ήταν ικανή να καλύπτει τις ανάγκες της πόλης; Αυτό δεν το πήρατε χαµπάρι; Είναι ένα εύλογο ερώτηµα, το είχαµε θέσει
και την προηγούµενη φορά, το είχε θέσει και ο κύριος Σέρβος στην τοποθέτησή του, απάντηση δεν έχει δοθεί επ’ αυτού και έτσι
προέκυψε το πρόβληµα το οποίο -µε τις ποσότητες εννοώ απ’ το Λούρο- µας προέκυψε µέσα στον Αύγουστο ενώ θα
µπορούσε να είχε επιλυθεί πιο πριν µε βάση και µία συµφωνία που είχαµε κάνει… ∆εν υπογράψαµε, κύριε Λιβιτσάνο, καµία
συµφωνία, κάναµε µία συµφωνία κυρίων, η βασική συµφωνία είναι υπογεγραµµένη εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια και
αφορά στο να έρχονται στη Λευκάδα 21.000 κυβικά την ηµέρα. Αυτή είναι η βασική συµφωνία. Όλ’ αυτά δε, ενώ έχουµε τον
περίπου λίγο λιγότερο απ’ το µισό τουρισµό άλλων ηµερών. ∆ηλαδή, αυτή την περίοδο της αιχµής η Λευκάδα σε καµία
περίπτωση δεν είχε πάνω από 70.000 σε σχέση µε τις 150 έως 180.000 που έπαιζε τα προηγούµενα χρόνια. Επίσης, η
διαχείριση η κακή αφορούσε και τη συνεννόηση µε την Πρέβεζα, εννοώ µε το Σύνδεσµο τον αντίστοιχο και µε τους ∆ήµους, µια
συνάντηση που έπρεπε να προηγηθεί µε τους ∆ηµάρχους και φυσικά µε τον Πρόεδρο του Συνδέσµου… Αυτή όλη η διαχείριση
µπορούσε να είχε επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα και να είχαµε λιγότερα προβλήµατα απ’ αυτό που αντιµετωπίσαµε. Θα σας
πω κι άλλο παράδειγµα κακής διαχείρισης. Χθες-προχθές έγινε µία βλάβη, µία βλάβη µπορεί να γίνει στον οποιονδήποτε, δε
φταίει η ∆ηµοτική Αρχή φυσικά που έγινε η βλάβη, το ξεκαθαρίζω ευθύς εξαρχής. Όταν όµως µία βλάβη γίνεται στις 2 η ώρα και
δε βρίσκεται κανείς που αναζητείται απ’ τους καθ’ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους αιρετούς, γιατί οι αιρετοί είναι… Των αιρετών
µάλλον τα τηλέφωνα έχουν αυτοί που εντοπίζουν τις βλάβες και αναφέροµαι στην Αστυνοµία και την Πυροσβεστική. Έκλεισε
όλη η πόλη. Γιατί να κλείσει όλη η πόλη και να µην έχει όλη η πόλη νερό και να µην κάνετε αυτό που κάνατε το πρωί, που
κλείσατε µόνο το τµήµα της Νεάπολης για να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Αυτό δεν είναι λάθος διαχείριση; ∆εν είναι κακό να το
πούµε, ούτε εµείς τα κάναµε όλα καλά, λάθη γίνονται, το ζήτηµα είναι να διδασκόµαστε. Και επειδή άκουσα πολλά περί
διαφάνειας, περί δικαιοσύνης κ.λπ., κύριε Λιβιτσάνο µου καλά κάνατε και πήρατε -λέτε ότι δεν τον πήρατε ακόµα, εν πάση
περιπτώσει µπορεί να τον πάρετε τον άνθρωπο σε λίγο καιρό- Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Π.Ε., ναι αλλά υπάρχει µία τεράστια
αντίφαση εδώ, ενώ εκεί παίρνετε Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Π.Ε. και καλά κάνετε και µπράβο σας λέω εγώ, έ δεν µπορεί να
παίρνετε για τη ψηφιακή πολιτική ∆.Ε., διότι εδώ έχουµε µία άλλη αντίφαση εκτός και αν δεν τη βλέπετε ως αντίφαση.
Για το ζήτηµα των εισπράξεων µε τίτλο, κρατήστε δύο νούµερα: 2014 εισπράξεις για το νερό 1.675.220, 1.675. 2018 λέω την τελευταία χρόνια της ολοκληρωµένης δικιάς µας θητείας- 2.578.000. Η είσπραξη αυξήθηκε πάνω από 60%, σε περίοδο
µνηµονίων και βεβαίως µπήκε και τάξη στο ζήτηµα της καταµέτρησης που υπήρχε πρόβληµα τα προηγούµενα χρόνια και τώρα
είχαµε προβλήµατα και το ξέρετε πολύ καλά, αναφέρθηκαν στη Νότια Λευκάδα, στον Ελλοµένο κ.λπ..
Για τους κακοπληρωτές. Το 2016 τέλος Ιουνίου (κρατήστε το τέλος Ιουνίου) στους δέκα κατά σειρά και όχι κολλητούς,
κατά σειρά χρέους πήγαµε και κόψαµε το νερό που είχαν χρέη· τα µεγαλύτερα καθ’ ύψος χρέη και δεν… Μη µιλάτε εποµένως
σε εµάς για πολιτικό κόστος, µη µιλάτε σε εµάς για πολιτικό κόστος, το κάναµε τέλος Ιουνίου, µπορεί να το πληρώσαµε στις
εκλογές, εντάξει, οκέι, αλλά δεν κωλώσαµε σ’ αυτό, γιατί ήταν γεµάτα τα ξενοδοχεία και έµειναν χωρίς νερό µέχρι να ‘ρθουν να
ρυθµίσουν και οι δέκα τις οφειλές τους, δεν κόψαµε µόνο στο νοσοκοµείο που ήταν ένας απ’ τους δέκα και το οποίο νοσοκοµείο
φυσικά ήρθε και πλήρωσε ένα µέρος του χρέους του (το λέω κι αυτό για να το ξέρετε).
Για τις παράνοµες συνδέσεις. Επειδή το νούµερο δεν το ξέρει κανείς κύριε Λιβιτσάνο, µη λέτε νούµερα στον αέρα, εµείς
σας λέµε ενδεικτικά ότι: Με βάση το τεράστιο έλλειµµα προσωπικού που υπάρχει στο ∆ήµο και το ξέρετε και το βιώνετε και θα
το βιώσετε και στην πορεία, µόνο στη Νικιάνα καταγράφηκαν 400 υδρόµετρα τα οποία δεν ήταν καταχωρηµένα, το νούµερο
µπορεί να είναι και 2 και 3 και 4.000, ουδείς το γνωρίζει. Το µεγάλο πρόβληµα δεν είναι το πολιτικό κόστος, γιατί σας λέω
συγκεκριµένο παράδειγµα στη Νικιάνα που τα καταγράψαµε, το µεγάλο πρόβληµα είναι το ζήτηµα ότι απαιτεί προσωπικό αυτή
η ιστορία και έχεις ένα ∆ήµο ο οποίος είναι απλωµένος σε όλα τα κορφοβούνια µε τον τρόπο που είναι. Τέλος.
Σήµερα είδα δύο δηµοσιεύµατα, (…) και τα δύο έγιναν σήµερα κατά τύχη σε δύο τοπικά site, κατά τύχη λοιπόν ‘γιναν τη
µέρα που θα κουβεντιάζαµε το συγκεκριµένο ζήτηµα και τα δύο επίσης κατά τύχη έβαζαν το θέµα της ΕΥ∆ΑΠ. Θα έχει πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον και εγώ σας προκαλώ -µε την καλή έννοια φυσικά του όρου ‘προκαλώ’- να κάνουµε αν θέλετε µία συζήτηση
και γι’ αυτό, για να δούµε τι ακριβώς θα σήµαινε αυτό και να εξηγήσουµε και για ποιους λόγους κατά τη γνώµη µας δεν πρέπει
να γίνει αυτό. Σας µιλάει ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε και ο ∆ήµος µας και προσωπικά εγώ και πιο πολύ ο κύριος Σέρβος
µε την ΕΥ∆ΑΠ στα ζητήµατα της τεχνογνωσίας. Εγώ δεν αναφέροµαι σ’ αυτό, σ’ αυτό υπογράφω και ξεκινήστε τη συνεργασία
και αύριο το πρωί. Αναφέροµαι στα ζητήµατα του να δοθούν τα δίκτυα σε µία εταιρεία (µία Α.Ε.) που έχει προ πολλού πάψει να
είναι δηµόσιου χαρακτήρα. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: 10 λεπτά µίλησε ο κύριος ∆ρακονταειδής.
Γληγόρης Κων.: 15 µίλησε, τον χρονοµέτρησα, θέλετε να σας στείλω τη φωτογραφία; Αλλά δε µε ενδιαφέρει καθόλου, σας
µιλάω ειλικρινά, δε µε απασχολεί καθόλου πόσο µίλησε ο κύριος ∆ρακονταειδής…
∆ρακονταειδής: Πολύ αγωνία βλέπω για το πόσο µίλησα, γιατί; Μετρήσατε τον κύριο Σολδάτο;
Γληγόρης Κων.: Αυτό ακριβώς λέω κύριε ∆ρακονταειδή (….)…
∆ρακονταειδής: Σας παρακαλώ λοιπόν τώρα, αφήστε αυτούς τους εξυπνακισµούς και δεν αναφέροµαι µόνο σε εσάς κύριε
Γληγόρη, αναφέροµαι και στον Πρόεδρο.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Γληγόρης Κων.: (…..) ούτε καν ανέφερα τίποτα και µου πέταξε 10, αλλά επειδή χρονοµετρώ (…..), µαζί µε το χρόνο του
κυρίου ∆ρακονταειδή και τα προ ηµερήσιας που είπε έφτασε πάνω από 15+ λεπτά, όµως δεν έχει καµία σηµασία γιατί σε τέτοια
ζητήµατα δε θα πρέπει να µιλάµε 5 λεπτά όπως λέει ο Κανονισµός και σε τέτοια ζητήµατα εγώ πραγµατικά θα ήθελα να ακούσω
και τους Προέδρους οι οποίοι είναι αυτοί που ζούνε πολύ πιο έντονα το πρόβληµα απ’ ό,τι ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος, οι
κάτοικοι πρώτα αλλά αµέσως η επόµενη είναι η αγωνία των Προέδρων και γι’ αυτό πραγµατικά ζήτησα να τοποθετηθούν πριν
από εµάς. Ειλικρινά άκουσα πάρα πολλά, δεν µπορώ να απαντήσω, θα πω όµως ότι θα συµφωνήσω στα περισσότερα τόσο µε
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τον κύριο Σολδάτο, όσο και µε τον κύριο ∆ρακονταειδή. Ίσως µε τον κύριο Σολδάτο, το πρόβληµα δεν είναι της εικοσαετίας,
αλλά το µεγάλο πρόβληµα της ύδρευσης της Λευκάδας ξεκίνησε απ’ την ενοποίηση και απ’ τον Καλλικρατικό ∆ήµο για το
κοµµάτι της ύδρευσης. Όταν υπήρχαν οι µικροί Καποδιστριακοί ∆ήµοι το πρόβληµα ήταν πιο τοπικό, ήταν πιο τοπικό. Με τη
συνένωση και του ενιαίου ∆ήµου όπου συνήθως και ο Αντιδήµαρχος Ύδρευσης ήταν και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Ύδρευσης, κάτι το οποίο δε συνέβαινε κατά το παρελθόν και εδώ πέρα… Μάλλον θα τοποθετηθώ αργότερα γι’ αυτό, απλώς
εδώ πρέπει να πούµε ότι ο Σύνδεσµος Ύδρευσης θα πρέπει να είναι, είναι, όχι πρέπει, είναι ένα ξεχωριστό Νοµικό Πρόσωπο
και δεν έχει καµία σχέση µε το ∆ήµο και όταν τελειώσει αυτή η ιστορία και καταλάβετε πως άλλο είναι ο Σύνδεσµος, άλλο ο
∆ήµος, άλλο το δίκτυο το ένα άλλα τ’ άλλα, άλλοι συνεργάτες ή οτιδήποτε άλλο· τότε θα δούµε και βελτίωση στο θέµα της
υδροδότησης στη Λευκάδα. Και µε τον κύριο ∆ρακονταειδή σχεδόν απόλυτα µπορώ να πω πάλι ότι στα περισσότερα απ’ όσα
είπε θα συµφωνήσω, οπότε δε θέλω να ξαναµπώ στη διαδικασία να επαναλάβω ή να πω τα του σχεδιασµού κ.λπ., κ.λπ..
Βέβαια, πραγµατικά αυτό το οποίο είπε στο τέλος ο κύριος ∆ρακονταειδής, ότι σήµερα εµφανίστηκαν δύο δηµοσιεύµατα για την
ΕΥ∆ΑΠ και επειδή είχα κάνει µία µικρή τοποθέτηση πριν δύο εβδοµάδες στους Τσουκαλάδες να είστε σίγουροι πως η
κατάσταση εκεί πάει και όλο αυτό το πρόβληµα που δηµιουργείται τώρα θα έρθουν αύριο και θα µας πούνε ότι θα µας το
λύσουν µε την ΕΥ∆ΑΠ πιθανόν. Είναι κι αυτό µία λογική, υπάρχει η λογική του να δώσουµε τα πάντα, να µην έχουµε καµία
αρµοδιότητα ως ∆ήµος, να δώσουµε τα πάντα δεξιά και αριστερά, να δώσουµε τα νερά στην ΕΥ∆ΑΠ, προχθές διάβαζα στη
∆ιαύγεια ότι το λιµάνι της Λευκάδας το δώσατε σε (.), τα σκουπίδια θα φύγουν σιγά-σιγά, θα πάνε πάλι εκεί που είναι να πάνε,
υπάρχει κι αυτή η λογική, του να µην κάνουµε αυτοδιοίκηση και να παραχωρούµε συνεχόµενες αρµοδιότητες δεξιά και
αριστερά, να φεύγουν από πάνω µας, ο δηµότης από πίσω να έρχεται να πληρώνει φυσικά και στο τέλος εµείς να
φωτογραφιζόµαστε µε Υπουργούς, Υφυπουργούς κ.λπ. και αυτό είναι µία λογική, ο καθένας έχει τη δικιά του λογική και το δικό
του λόγο που θέλει να κάνει αυτοδιοίκηση, εγώ τουλάχιστον µπορώ να µιλήσω µονάχα για εµένα.
Τώρα, κατά το παρελθόν είχα ακούσει τους Λευκαδίτες κακοπληρωτές, ότι δεν πληρώνουν, δεν κάνουν, ειδικά µέσα
στον κορωνοϊό µε κλειστό το ∆ήµο, µε κλειστές τις Ταµειακές Υπηρεσίες, ακούσαµε ότι οι Λευκαδίτες δεν πληρώνουν, είναι
κακοπληρωτές, σήµερα τους ακούσαµε ή µάλλον προχθές στη σαραντάλεπτη οµιλία του κυρίου Λιβιτσάνου τους ακούσαµε και
για υδροκλέφτες και ξαφνικά από εκεί που βγάζανε τα site 8.000 παράνοµες συνδέσεις πέσαµε στις 2.500 και αν πούµε ότι σε
µία οικοδοµή, τέσσερα διαµερίσµατα τα οποία έχουν τέσσερα ρολόγια αλλά είναι οικογένεια που έχουν τέσσερα ρολόγια ∆.Ε.Η.,
ένα ρολόι µονάχα ύδρευσης· απ’ τις 2.500 θα πέσουµε στις 1.000 ή στις 800 παράνοµες. Από 8.000 που µας είπατε την
προηγούµενη φορά ξαφνικά βρεθήκαµε στις 1.000, 2.500, µε βάση αυτά που είπε πάλι ο κύριος Λιβιτσάνος τα οποία είναι και
αυτά λάθος και σας εξήγησα, νοµίζω να καταλάβατε για ποιο λόγο είναι λάθος, όταν υπάρχουν αυτή τη στιγµή κατοικίες µε τρία
ρεύµατα αλλά ένα νερό και ξέρω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις ειδικά στην Παλιά Πόλη… Ξαφνικά λοιπόν κάναµε και τους
Λευκαδίτες υδροκλέφτες, αλλά όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος ∆ρακονταειδής, στη Νικιάνα βρέθηκαν 400 υδρόµετρα µη
καταχωρηµένα. Προσέξτε να δείτε, µη καταχωρηµένα, υδρόµετρα όµως οι άνθρωποι είχαν, δεν είχαν παράνοµες συνδέσεις, δεν
κλέβανε νερό όπως θέλετε να µας πείτε, όχι, ούτε κακοπληρωτές είναι οι Λευκαδίτες, ούτε υδροκλέφτες, απλώς πρέπει να
µάθετε να κάνετε αυτοδιοίκηση αντί να πετάτε πιστολιές δεξιά και αριστερά και να ετοιµάζετε ένα λόγο για να σας βγάλει αύριο
το οποιοδήποτε site. Έχουµε φτάσει στο σηµείο ακόµα και η τοποθέτηση η αρχική είναι για το πως θα το πάρει το οποιοδήποτε
site για να σας παίξει. Κάποια στιγµή, συνάδελφοι, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να καταλάβετε αυτοδιοίκηση και να τ’
αφήσετε αυτό το παιχνίδι, αν θέλετε να πάει η Λευκάδα µπροστά, έτσι; Αν θέλετε τη δικιά σας προβολή και το να µην
καταποντιστείτε συνεχίστε αυτό που κάνετε. Λογικό.
Ακούσαµε λοιπόν ότι (.) εξωτερικό συνεργάτη έχει σήµερα ο ∆ήµος απ’ τον κύριο Λιβιτσάνο και λέω: Την Κυριακή το
πρωί που πάλι σωστά είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής πήγε 11:00 η ώρα, ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε τη βλάβη; ∆εν ήταν
εξωτερικός συνεργάτης του ∆ήµου; Πήγε κάποιος υδραυλικός του ∆ήµου; Τελικά, κύριε Λιβιτσάνο, έχει εξωτερικό συνεργάτη ο
∆ήµος ή δεν έχει; Για να καταλάβουµε και εµείς. Και επειδή σας άκουσα πάρα πολύ να µιλάτε για διαφάνεια, για την αλήθεια
που λέτε και µόνο αλήθεια και διαφάνεια κ.λπ., τώρα έκατσα µισή ώρα -την ώρα που µιλάγατε- και κατέβασα πέντε
συµφωνητικά και πέντε αποφάσεις απ’ το Σύνδεσµο Ύδρευσης. Να σας πω λοιπόν κάποια απ’ αυτά που βρήκα εντελώς
τυχαία, χωρίς να ψάξω. Λέει: «Εργασίες περιβάλλοντος χώρου εγκαταστάσεων Συνδέσµου Ύδρευσης» προϋπολογισµού
24.000, µεταξύ του κυρίου Λιβιτσάνου και κάποιου κυρίου (οικοδοµικές εργασίες), του δίνουµε τη δουλειά για 24.738, αφού
είχαµε πάρει κι άλλη µία προσφορά από κάποιον ο οποίος όλως τυχαίως είχε δηλώσει 24.900, 150,00 ευρώ παραπάνω.
«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών δεξαµενών Συνδέσµου Ύδρευσης» (πάλι το ίδιο), κάποιος εδώ πέρα µε 24.353 πήρε τη
δουλειά όταν κάποιος άλλος έδωσε προσφορά 24.600, 150,00 ευρώ παραπάνω, τυχηµατικά όλα αυτά, έτσι; Και φυσικά µόνο
σε δύο απευθυνθήκαµε. «Χωµατουργικές εργασίες», η µία προσφορά στα 7.680, η άλλη προσφορά στα 7.890, δίπλα-δίπλα,
στα 100,00 ευρώ όλες οι προσφορές ρε παιδιά και µονάχα από δύο, γιατί η διαφάνεια είναι µε δύο, αυτό πρέπει να το ξέρουµε,
έτσι; Με βάση τα λεγόµενα του κυρίου Λιβιτσάνου. «Χωµατουργικές εργασίες, λογιστές, προµήθεια εξοπλισµού κ.λπ., κ.λπ.» και
συνεχίζουµε βέβαια και στο κοµµάτι που µε κατηγόρησε ο κύριος Λιβιτσάνος για τον Ειδικό Συνεργάτη του, όπου πήρε το
Συνεργάτη του, φυσικά και εκεί µε διαφάνεια να υποθέσω και λέει ότι δουλεύει κάθε µέρα, ναι (..), µπορεί να δουλεύει ο
άνθρωπος, δε µας απασχολεί στο κάτω-κάτω της γραφής. Εγώ το είπα, απλώς το αναφέρω γιατί έκανε ένα σχόλιο επάνω
στους Τσουκαλάδες. Τώρα δε θέλω να µιλήσω γιατί ο άνθρωπος ούτε είναι εδώ, αλλά κάποιον ο οποίος δεν έχει καν διδαχτεί
συγκεκριµένα µε τα µαθήµατα αυτά στη σχολή του, στο Τ.Ε.Ι. το οποίο έχει τελειώσει του λέµε να κάνει µελέτες ύδρευσης.
Νοµίζω ότι αυτό, κύριε Λιβιτσάνο, είναι λάθος, δε θα πω τίποτα παραπάνω, είναι µία λάθος λογική, λάθος λογική στη
διαχείριση, γιατί όπως σας είπα πριν λίγο ο Σύνδεσµος Ύδρευσης, αφού τυχαίνει να είστε και Πρόεδρος του Συνδέσµου
Ύδρευσης, εµείς, στη δικιά µας διοίκηση σε καµιά περίπτωση ο Αντιδήµαρχος Ύδρευσης δε θα ήταν και Πρόεδρος του
Συνδέσµου Ύδρευσης, ο Σύνδεσµος Ύδρευσης θα έπρεπε να είναι πραγµατικά, έχει κάθε δυνατότητα µάλλον να είναι στα
πρότυπα αυτού που ζητάει τόσο καιρό ο καθένας, µιας ∆ηµοτικής Επιχείρησης, δηλαδή ο Σύνδεσµος Ύδρευσης είναι ένα
ξεχωριστό Νοµικό Πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε αυτή τη στιγµή και ο κεντρικός πάροχος νερού στο νησί της Λευκάδας αυτή τη
στιγµή θα έπρεπε να ήταν πρότυπο διοίκησης πρώτα απ’ όλα, αφήστε το τι βρήκατε κύριε Λιβιτσάνο, να σας πούµε εµείς τι
βρήκαµε µε τον κύριο Σέρβο απ’ τη θητεία των κυρίων που είστε συνοδοιπόροι σήµερα· Βικέντιου, Ρόκκου, Ζουριδάκη και
λοιπών, να σας πούµε εµείς τι βρήκαµε στο Σύνδεσµο Ύδρευσης και στα αντλιοστάσια, δέντρα βρήκαµε µέσα. Ο κύριος Σέρβος
θα σας τα πει καλύτερα µάλλον, να µην τα πω εγώ γιατί εγώ πήγαινα από δίπλα προσπαθώντας να βοηθήσω όσο µπορούσα
τότε, πραγµατικά µε όποια µέσα µπορούσα.
Αυτό λοιπόν που καταλάβαµε είναι ότι αυτή τη στιγµή στο Άκτιο, στο κεντρικό αντλιοστάσιο της Λευκάδας δεν υπάρχει
άνθρωπος ο οποίος να το διαχειρίζεται, για να καταλάβουµε γιατί δεν έχει νερό η Λευκάδα, γιατί µας είπατε ότι συνεργάζεστε µε
κάποιον ο οποίος συνεργάζεστε και στο γραφείο σας αλλά πήγαν να σας δώσουν τα κλειδιά, δε σας έδωσε και εσείς του είπατε
«φύγε» και αυτή τη στιγµή το αντλιοστάσιο του ∆ήµου, του Συνδέσµου το κεντρικό που φέρνει το νερό απ’ τον Άη-Γιώργη στη
δεξαµενή της Λευκάδας και στην υπόλοιπη Λευκάδα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το διαχειρίζεται, αυτό καταλάβαµε. Πως
θέλετε δηλαδή, εσείς τι θέλετε, να έχουµε νερό στη Λευκάδα; Ήταν το χειρότερο καλοκαίρι και χωρίς πληθυσµό, το χειρότερο
καλοκαίρι που πέρασε η Λευκάδα απ’ όταν τη θυµάµαι εγώ (είµαι εδώ απ’ το 2006, έχω επιστρέψει στη γενέτειρα), το χειρότερο
καλοκαίρι και φυσικά δεν είναι τυχαία τα δηµοσιεύµατα, να επαναλάβω αυτά που είπα πριν λίγο. ….Πρόεδρε, δε ξέρω τι χρόνο
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έχω καθόλου, πραγµατικά, δε µίλησα, απλώς ας ακούσουµε λίγο τη λογική, είναι βασικό να ακούσουµε -έτσι- ποια είναι η λογική
του Συνδέσµου σε µια επανάληψη απ’ τον κύριο Λιβιτσάνο, όπου µας είπε για το συνεργάτη το πολύ απλό: (Ηχογραφηµένο
απόσπασµα οµιλίας Λιβιτσάνου) «(…………) θέλει κι αυτός να πάρει κάποιες δουλειές στη Λευκάδα, ήρθε και µας κάνει
αποτύπωση και ακόµη δεν έχει…» Αυτή είναι η διαφάνεια του κυρίου Λιβιτσάνου και του συνοδοιπόρου ∆ηµάρχου Λευκάδας
κυρίου Καλού.
Πρόεδρος: τελειώσατε κύριε Γληγόρη; Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάµε για ένα πολύ σοβαρό θέµα το οποίο ανάγκασε για την ιδιαίτερη συζήτηση,
κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ανάγκασε να επιταχυνθεί αυτή η συζήτηση η
γενικευµένη αγανάκτηση που υπάρχει και στους κατοίκους, κυρίως στους κατοίκους, αλλά και κοµµάτι των επισκεπτών του
νησιού. Είναι γνωστό το πρόβληµα της Λευκάδας σε σχέση µε την υδροδότηση, είναι αλήθεια ότι το µοντέλο ανάπτυξης,
δηλαδή της άναρχης οικοδόµησης τουριστικών καταλυµάτων και κατ’ επέκταση η απότοµη αύξηση πάλι χωρίς σχέδιο, µάλλον
που αφορά οικοδόµηση χωρίς σχέδιο και σε περιοχές βουνά, λαγκάδια, όλοι τα έχουµε δει, δυσκολεύει πάρα πολύ ακόµα
περισσότερο την όλη κατάσταση, µε συνέπεια να µη φτάνει και το νερό που φτάνει στην περιοχή µας, νοµίζουµε όµως ότι αν
θέλουµε να δούµε το πρόβληµα στη ρίζα του, το ζήτηµα είναι πολιτικό, γενικώς η διαχείριση του νερού είναι πολιτικό ζήτηµα και
αυτό γιατί; Γιατί πρέπει να απαντήσουµε σε µία σειρά από «γιατί». Γιατί δε φτάνει πολύ νερό στη Λευκάδα; ∆εν είναι ότι κάποιος
το παίρνει στη διαδροµή, αυτό είναι δευτερεύον, διότι αν έφτανε το νερό µε σύγχρονα έργα υποδοµής απ’ τις πηγές του ΆηΓιώργη θα έφτανε και για τη Λευκάδα, θα έφτανε και για την Πρέβεζα, θα έφτανε και για την Άρτα, πιθανόν και για άλλες
περιοχές και για την Αιτωλοακαρνανία που κι αυτή παίρνει ένα κοµµάτι. Το ζήτηµα λοιπόν ξεκινάει από εκεί, γιατί δεν έχει
εκσυγχρονιστεί το δίκτυο τόσα χρόνια; Απάντηση: Γιατί η βασική λαϊκή ανάγκη που λέγεται «νερό» είναι τελευταία σε όλες τις
κυβερνήσεις, και της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά όλες οι ∆ηµοτικές Αρχές πορεύουν µε βάση
αυτό το ντορό.
∆εύτερον. Γιατί χάνονται νερά; Κι αυτό είναι ένα ζήτηµα έργων υποδοµής τα οποία δεν υπάρχουν γιατί είναι τελευταίο
στη λίστα προτεραιοτήτων η λαϊκή ανάγκη που λέγεται νερό. Ακόµα είναι ένα ζήτηµα στο κοµµάτι της διαχείρισης του νερού, του
λίγου νερού που υπάρχει, το έχουµε πει, το έχουµε ξαναπεί, δε γίνεται τα ξενοδοχεία να έχουν νερό και να µην έχουν τι να το
κάνουν στην πλειοψηφία τους και τα διάφορα πολυτελή ή όχι καταλύµατα και οι οικισµοί, τα χωριά µας να έχουν νερό ή
καθόλου ή να βγαίνει µε το σταγονόµετρο απ’ τις βρύσες. Είναι ζήτηµα και διαχείρισης των υπαρχόντων υδάτινων πόρων που
φτάνουν στη Λευκάδα και είναι περιορισµένες αυτή την περίοδο µε απώλειες, µε, µε, µε, αυτά που έχουν ειπωθεί.
Άλλο ζήτηµα, δεν υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο άρδευσης και όλα γίνονται µέσα απ’ το δίκτυο ύδρευσης, δεν υπάρχουν
δηλαδή υποδοµές τέτοιες έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το νερό της βροχής και µια σειρά άλλους υδάτινους πόρους που θα
µπορούσαµε να έχουµε εκµεταλλευτεί και να έχουµε δίκτυο για τις αρδευτικές ανάγκες, µε συνέπεια να εξαρτόµαστε από
γεωτρήσεις οι οποίες στερεύουν, ψάχνουµε, δε βρίσκουµε άλλες και το πρόβληµα οξύνεται ακόµα περισσότερο. Από κει και
πέρα, υπάρχουν µια σειρά άλλα ζητήµατα, κατά τη γνώµη µας πρέπει να τα δει άµεσα η ∆ηµοτική Αρχή, ο εκσυγχρονισµός των
αντλιοστασίων που απ’ ό,τι φαίνεται είναι καταλυτικός παράγοντας για τη λειτουργία του όλου δικτύου ύδρευσης και για να
πηγαίνει το νερό όταν υπάρχει και αυτό το επισήµανα νωρίτερα, το γιατί δεν υπάρχει, αλλά όταν υπάρχει το νερό να πηγαίνει
και στα πιο υψηλά σηµεία στα χωριά.
Άλλο ζήτηµα, πρέπει να εφαρµοστεί ο Κανονισµός Ύδρευσης, είναι συγκεκριµένος νοµίζω, είναι γνωστός, πρέπει να
σπάσουν αβγά και ιδιαίτερα µε τους µεγάλους καταναλωτές-κακοπληρωτές που είναι και οι λεγόµενοι «επενδυτές». Μ’ αυτούς
λοιπόν πρέπει να υπάρξει η σύγκρουση.
Ένα τελευταίο, ο Λευκαδίτικος λαός πέρα απ’ τις υποδοµές που ζητάει έχει πει και ένα µεγάλο «ΟΧΙ», το «ΟΧΙ» στην
ιδιωτικοποίηση, δηλαδή της παραχώρησης, της διαχείρισης του νερού στην ΕΥ∆ΑΠ. Καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι θα βρει
ευήκοα ώτα µία τέτοια προοπτική, η συζήτηση µιας τέτοιας προοπτικής, γιατί σαν την καλύβα του χότζα ενδεχοµένως να λύσει
προσωρινά και στην αρχή ορισµένα οξυµµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη διαχείριση κυρίως του νερού, όπως το να µην
ψάχνουµε εξωτερικούς συνεργάτες του ∆ήµου από δω και από κει, αλλά µία µεγαλύτερη επιχείρηση να έρθει µε το προσωπικό
της να συνδράµει σ’ αυτή τη διαδικασία. Φυσικά όµως αυτό θα γίνει για το κέρδος της, η εµπειρία δείχνει και σε άλλες περιοχές
που είναι η ΕΥ∆ΑΠ ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήµατα, αντίθετα υπάρχουν και εκεί γιατί η όλη διαχείριση του νερού γίνεται µε
βάση το κριτήριο του κέρδους όταν µιλάµε για διαχείριση από ιδιωτική εταιρεία όπως είναι πλέον η ΕΥ∆ΑΠ που δεν έχει το
χαρακτήρα της κρατικής επιχείρησης που είχε παλιότερα.
Για να κλείσουµε. Για εµάς, η διαχείριση του νερού είναι κεντρικό πολιτικό θέµα, απαιτεί κεντρικό σχεδιασµό αν θέλουµε
να µην οδηγούµαστε σε λύσεις και µπαλώµατα όπως σήµερα, αυτά που αντιµετωπίζουµε σήµερα. ∆εύτερον. Τη διαχείριση της
καθηµερινότητας, πρέπει να µπουν πρώτα οι ανάγκες των κατοίκων, οι ανάγκες των χωριών και της πόλης και δευτερευόντως
τα µεγάλα ξενοδοχεία που τραβάνε αντικειµενικά τις µεγαλύτερες ποσότητες νερού. Φυσικά για όλ’ αυτά χρειάζονται χρήµατα
και προσωπικό και είναι αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου η διεκδίκηση µαζί µε το λαό από την κεντρική κυβέρνηση για να
έρθουν εις πέρας αυτές οι διεκδικήσεις, να έχουµε κατακτήσεις σ’ αυτό τον τοµέα. Καταλαβαίνουµε τις δυσκολίες ότι η
κυβέρνηση δε θέλει, αλλά ο ∆ήµος πρέπει να είναι µαζί µε το λαό και όχι µε την κυβέρνηση ενάντια στις λαϊκές ανάγκες.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να πω δύο λόγια για το αίτηµα που υποβάλλαµε. Εµείς ζητήσαµε να γίνει η
σηµερινή συνεδρίαση σε ένα ανοικτό χώρο ώστε να έχουµε όλοι καλύτερη παρουσία και οι Πρόεδροι που δεν έχουν τη
δυνατότητα µέσω τηλεδιάσκεψης να συµµετέχουν. Να πω ότι σ’ αυτό υπάρχει και πρόβλεψη στον Κανονισµό, να γίνει δηλαδή
σε άλλο χώρο πλην του ∆ιοικητηρίου, αντιλαµβάνοµαι τις τεχνικές δυσκολίες, γι’ αυτό και ζητήσαµε η σηµερινή συνεδρίαση να
γίνει δηλαδή σε άλλο χώρο πλην του ∆ιοικητηρίου. Αντιλαµβάνοµαι τις τεχνικές δυσκολίες και γι’ αυτό ζητήσαµε η σηµερινή
συνεδρίαση να πάει και δύο-τρεις µέρες µετά. Το θέµα δεν είναι αυτό, το θέµα είναι ότι µέχρι σήµερα, ακόµα και τώρα δεν έχει
απαντήσει κανείς είτε απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή, είτε δηµόσια, είτε σε εµένα προσωπικά που έβαλα το αίτηµα, να µας πει υποβάλλαµε ένα αίτηµα- γιατί δε γίνεται δεκτό, θα κάνει κρύο; Θα έχει κουνούπια και δεν µπορούµε να πάµε; Τεχνικές
δυσκολίες; Κάτι να πει… Κανείς δεν απάντησε, βέβαια ποιος να απαντήσει; Εδώ, στις σηµερινές ερωτήσεις που σας τις
υπέβαλλα και γραπτώς δεν απαντήσατε και θα απαντήσετε σ’ αυτό; Την τρίτη ερώτηση την πήρε το ποτάµι και όταν απαντάτε
βέβαια, απαντάτε άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε όπως έκανε ο ∆ήµαρχος στην περασµένη συνεδρίαση µε το τεχνικό πρόγραµµα.
Τώρα, όσον αφορά το θέµα µας. Η κατάσταση που επικρατεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτή τη στιγµή στη Λευκάδα
δεν είναι εύκολα χαρακτηριστή, είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη. Κόβεται συνέχεια το νερό, βλάβες, όταν δεν κόβεται σε πολλές
περιοχές -όχι σε όλες- ίσα που τρέχει… Μας µίλησε πολύ ο κύριος Αντιδήµαρχος, µας είπε πολλά… ∆εν κάθεται, τρέχετε, εγώ
δε διαφωνώ, το πιστεύω, αλλά και απ’ την άλλη αν δεν έτρεχε και δεν έκανε τόσο µεγάλο αγώνα που θα ήµασταν τώρα;
Φτάσαµε 20 Αυγούστου του ’18 (πόσο έχει ο µήνας) να συζητάµε πρώτη φορά για το νερό, είναι αστείο δηλαδή, είναι αστείο και
να είστε σίγουροι ότι αν δεν έπαιρναν την πρωτοβουλία οι κάτοικοι των Τσουκαλάδων σήµερα δε θα ήµασταν εδώ. Βέβαια, δεν
υπήρχε και ο χρόνος να κάνουµε κάτι τέτοιο, απ’ την κυβέρνηση, την Περιφέρεια, το Βουλευτή και το ∆ήµο ακόµα
ασχολούµαστε µε υποθαλάσσια, µε µαρίνες µικρές, µεγάλες, µεσαίες, µε επενδύσεις και µεγάλα έργα δεκάδων εκατοµµυρίων
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αλλά όχι µε το νερό. Αυτό βέβαια έχει την εξήγησή του, γιατί τα µεγάλα έργα είναι παραγγελία του κεφαλαίου, ενώ το νερό
δυστυχώς όχι, ευτυχώς όχι µάλλον µέχρι στιγµής. Την έλλειψη νερού λοιπόν ο κοσµάκης θα την πληρώσει, ο µικρός
επαγγελµατίας, αυτός που έχει ένα µαγαζάκι, µερικά δωµάτια. Όλα πρέπει να γίνουν, δε διαφωνούµε, όλα, αλλά όµως πρέπει
να µπαίνουν και προτεραιότητες. Στις βασικές λοιπόν υποδοµές που χρειάζεται ο τόπος όπως είναι το νερό, αποχέτευση,
απορρίµµατα, οδικό δίκτυο και ένα σωρό αλλά, προστασία του περιβάλλοντος, ακτές που διαβρώνονται συνεχώς, αυτά ξέρουµε
πολύ καλά ότι µόνο µε αγώνα θα τα πετύχει ο λαός και εµείς σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούµαστε. Στη συνέλευση στους
Τσουκαλάδες µας ενηµέρωσε ο Αντιδήµαρχος ότι µετά από παρέµβαση που έκανε στο διαχωριστή στην Πρέβεζα που πήραµε
150 -νοµίζω είπε- παραπάνω κυβικά νερό, χρειάζεται τρεις µε τέσσερις µέρες να οµαλοποιηθεί το σύστηµα ώστε να έχουµε
αυτό το παραπανήσιο νερό και πράγµατι µετά από τέσσερις µέρες στείλατε µήνυµα και καλούσατε τον κόσµο να χρησιµοποιεί
το νερό στα άκρως απαραίτητα, στα απολύτως απαραίτητα. Αυτό από µόνο του λοιπόν είναι µία αντίφαση. Την ίδια µέρα, πάλι
στη σύσκεψη µας είπε το ίδιο και για τους Τσουκαλάδες, ότι σε τρεις µέρες θα έχετε νερό, µόνο που εκεί οι τρεις µέρες πέρασαν
σε µισό εικοσιτετράωρο. Απ’ το ίδιο πρωί το νερό ήταν άφθονο, υπήρχε πολύ πίεση, δε βαστιόταν το λάστιχο. Τι έγινε τελικά; Τι
ισχύει; Πέρυσι, εγώ θα πω µε τα ίδια προβλήµατα το καλοκαίρι βγήκε και µιλάµε για τουρισµό απ’ το Μάιο. Φέτος δηλαδή αν
είχαµε τον περσινό τουρισµό ξέρετε τι θα κάναµε; Θα κοιτάζαµε ψηλά και θα βλέπαµε τον πάτο. Πατώσαµε, δεν πάει άλλου και
αυτό, το τι έχει αλλάξει από πέρυσι και φέτος χωρίς τουρισµό θα πρέπει να το απαντήσετε, µέχρι στιγµής δεν το έχετε κάνει. Τι
να πρωτοθυµηθώ; Ο κύριος Αντιδήµαρχος είπε ότι οι Τσουκαλάδες -δύο φορές το είπε, και στους Τσουκαλάδες και στην
προηγούµενη συνεδρίαση- θα γίνουν πρότυπο, πρότυπο µε τηλεµετρίες, µε της Παναγιάς τα µάτια. Σήµερα θα είναι απλώς σε
µία καλύτερη κατάσταση (οι Τσουκαλάδες), δεν είναι λόγια δικά µου, άλλος δεσµεύεται και τα λέει. Οι 8.000 σήµερα γίνανε 3.
Την ίδια στιγµή ο Αντιδήµαρχος απ’ τη µία δίνει τα εύσηµα στην προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή για τα έργα που έκανε και απ’ την
άλλη παρέλαβε τα χίλια µύρια κύµατα όπως είπε χαρακτηριστικά στην προηγούµενη συνεδρίαση. Τι ισχύει απ’ όλα αυτά; Κανείς
δε ξέρει. Όλα αυτά, κύριοι της ∆ηµοτικής Αρχής δεν είναι πειστικά απ’ τη µεριά σας, το πρόβληµα βέβαια δε δηµιουργήθηκε
φέτος, κάθε χρόνο όλο και χειρότερα. Υπάρχει µία πολιτική που ακολουθείται χρόνια (δεκαετίες τώρα) να απαξιώνεται µία
Υπηρεσία, µία δοµή µε στόχο τι; Την ιδιωτικοποίηση. Φτάνει η στιγµή που πασάρουν τον ιδιώτη σαν σωτήρα και εδώ η ευθύνη
των ∆ήµων είναι κολοσσιαία γιατί εναρµονίζονται µ’ αυτή την πολιτική και δεν αντιδρά κανείς. Εδώ δεν έχουµε εργαζόµενους να
µετράνε τα ρολόγια, να έχει έσοδα ο ∆ήµος και δεν κάνει κανείς κάτι, δεν αντιδράει κανείς. Που θα πάει αυτή η δουλειά; Τις
τελευταίες µέρες ακουγόταν κάτι περί φήµες για ιδιωτικοποίηση. Εγώ ευελπιστούσα µέχρι στιγµής να ήταν µόνο φήµες. Βέβαια,
ο κύριος Αντιδήµαρχος µας είπε και την προσωπική του άποψη και µάλλον εκεί θα οδεύσει το πράµα. Νοµίζω όµως ότι ο
Λευκαδίτικος λαός θα δώσει και πάλι την απάντησή του. ∆εν είναι δυνατόν ένα κοινωνικό αγαθό, όπως είναι το νερό που θα
έπρεπε να παρέχεται δωρεάν, να πληρώνουµε και έναν ιδιώτη από πάνω. Εµείς δε θα το δεχτούµε αυτό το πράγµα γιατί
υπάρχουν οι λύσεις. Θα συµφωνήσω αν όχι σε όλα στα περισσότερα απ’ όσα ειπώθηκαν απ’ τους επικεφαλής και επειδή
νοµίζω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο µου στη δευτερολογία µου θα πω και τι νοµίζουµε εµείς ότι θα πρέπει να γίνει γύρω απ’ το
νερό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Ζαβιτσάνο. Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο απ’ τα τρία λεπτά γιατί συνέχεια επικαλούνται όλοι το πρόσωπό µου,
το όνοµά µου…
Πρόεδρος: Και το δικό µου Κώστα.
Σέρβος: (….) πέντε χρόνια αρµόδιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του Συνδέσµου Ύδρευσης. Αν είναι δυνατόν να έχω λίγο
παραπάνω χρόνο.
Πρόεδρος: Μίλα Κώστα.
Σέρβος: Εντάξει, ευχαριστώ. Είναι λίγο χρονικά µε καθυστέρηση η συζήτηση που κάνουµε για την ύδρευση και την έλλειψη
νερού (χρονικά εννοώ ηµερολογιακά), θα έπρεπε να είχε γίνει απ’ την άνοιξη έτσι ώστε να µπορούσαµε να προλάβουµε… Εµείς
περιµέναµε, δεν µπήκε απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή, αναγκαστήκαµε και το βάλαµε εµείς πριν ένα µήνα περίπου και λίγο ακόµα,
µάλλον στην προηγούµενη Συνεδρίαση και πριν ένα µήνα µε ερώτηση που είχα κάνει εγώ προσωπικά στον Αντιδήµαρχο στις 8
Ιουλίου. Τώρα, το ζήτηµα µε την ύδρευση στη Λευκάδα πρέπει να το δούµε στο σύνολό του και όσον αφορά και το υδραυλικό
δυναµικό που έχουµε. Έχουµε 39 γεωτρήσεις στο νησί Λευκάδα και µία στον Κάλαµο, µία στο Μύτικα και Κάλαµο-Καστό.
Έχουµε 20 υδροµαστεύσεις και πηγές ύδρευσης, συνολικά δηλαδή είναι 60 πηγές υδροληψίας εκτός απ’ τον Άη-Γιώργη. Τα
αντλιοστάσια που διαχειρίζονται τις ποσότητες νερού που έρχονται απ’ αυτές τις πηγές υδροληψίας είναι στο σύνολο 40, τα 10
είναι του Συνδέσµου και όχι 16 κύριε Λιβιτσάνο, τα υπόλοιπα 30 είναι του ∆ήµου, µέσα στα 30 είναι και 2 του Καλάµου. Οι
δεξαµενές που συσσωρεύεται το νερό για να διανεµηθεί αν υπάρχει φυσικά το νερό, είναι στο σύνολο 80 ∆ήµου και Συνδέσµου.
Σ’ αυτές τις δεξαµενές, η χωρητικότητα τους είναι 17.000 κυβικά, συν 6.000 κυβικά ακόµα η µεγάλη δεξαµενή του Ακτίου. Εδώ
µπαίνει και ένα ερώτηµα τώρα, η λιµνοδεξαµενή της Βασιλικής που ανέφερε ο ∆ήµαρχος στην ύδρευση τι παραπάνω θα
προσφέρει; Αφού δεν έχουµε να γεµίσουµε µε 23.000 κυβικά τις υπάρχουσες δεξαµενές. ∆ε ξέρω, δεν αποκλείω βέβαια να γίνει
το έργο, όπως επίσης να αναφέρω κι άλλη µία δεξαµενή που πρέπει να γίνει αλλά για αρδευτικού σκοπού στη θέση ‘Αριά’ της
Εγκλουβής, είναι θέµα της Περιφέρειας αυτό και δεν είναι του ∆ήµου.
Το υδραγωγείο του Αγίου Γεωργίου µέχρι τη Λευκάδα, όλοι γνωρίζουµε ότι κατασκευάστηκε µε µία Κοινή Υπουργική
Απόφαση το 1984, η οποία προέβλεπε στη Λευκάδα να έρχονται 21.000 κυβικά σε ηµερήσια βάση κατά τις περιόδους αιχµής.
Θα συµπλήρωνε το δίκτυο ύδρευσης αυτό την Πρέβεζα µε 8.000 κυβικά τη µέρα και την Άρτα µε 9.000 κυβικά τη µέρα. Στο
σύνολο ήταν περίπου 40.000. Με την πάροδο των χρόνων βρήκαµε κάποια πράγµατα όταν και εµείς ήρθαµε στη ∆ηµοτική
Αρχή, φροντίσαµε όµως να ξέρουµε απ’ την πρώτη µέρα το τι συµβαίνει και να συνεργαστούµε απ’ την πρώτη µέρα κύριε
Αντιδήµαρχε µε τον όµορο ∆ήµο της Πρέβεζας ιδιαίτερα και µετά µε της Άρτας. Εδώ να θυµίσω ότι απ’ το ∆εκέµβρη του ’14
µελετήσαµε µε το ∆ήµο Πρέβεζας την αποκατάσταση της πολύ σοβαρής βλάβης στο υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού στην
Κυανή Ακτή της Πρέβεζας, το οποίο και κάναµε από κοινού, ένα έργο σηµαντικό βέβαια που έγινε απ’ τους δυο Συνδέσµους
Ύδρευσης (Λευκάδας και Πρέβεζας).
Τώρα, να φτάσουµε 10 Αυγούστου να µου ζητήσετε το φάκελο µε τα στοιχεία που είχα αφήσει στο Σύνδεσµο
Ύδρευσης γι’ αυτό τον αγωγό και για το τι κάναµε στη θέση ‘Σµυρτούλα’ της Νικόπολης µε το διαχωριστικό τµήµα· ήταν πάρα
πολύ αργά και το «πρώτου τετραµήνου» δε µε πείθει. Πρόσφατα ασχοληθήκατε, όταν απ’ τις 4 Ιουλίου και µετά οµολογήσατε ο
ίδιος ότι δεν έφτανε το νερό και έχω υπόψη µου ότι η Υπηρεσία σας το επισήµαινε. Βέβαια εντάξει, υπήρχε η επανάπαυση «δε
θα έχουµε πρόβληµα, δεν έχουµε πολύ κόσµο», αλλά έλα που έγινε το πρόβληµα. Αυτά τα στοιχεία που σας είπα αρχικά για τις
γεωτρήσεις, τις υδροµαστεύσεις, αντλιοστάσια και δεξαµενές, όλα µαζί είναι τακτοποιηµένα σε κάποια µελέτη, ανέφερε ο κύριος
Σολδάτος πριν απ’ τη µελέτη Σταυρόπουλου, αυτή είναι, Σταυρόπουλος, Καραβοκύρης, Τζίµα και Μπάφας, ήταν συµπράττοντα
µελετητικά γραφεία. Παραδόθηκε στον τότε Σύνδεσµο Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, αυτό ήταν το όνοµά του,
ήταν ο Πρόεδρος του σηµερινού ΣΥ∆ΙΣΑ το 2011. Η µελέτη αυτή κατά το 80% έχει πολύ σωστά στοιχεία. Είχε παραγγελθεί
βέβαια τότε, το 2010 ή ’09 απ’ την Τεχνική Υπηρεσία -το ’10- ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Λευκάδας, ήταν ακόµα οι
Καλλικρατικοί ∆ήµοι, συγγνώµη, οι Καποδιστριακοί ∆ήµοι. Προβλέπει αυτή η µελέτη ότι η Λευκάδα έχει ανάγκες 10.000.000
κυβικών µέτρων νερού το χρόνο, τόσο είναι και τώρα τόσο κατά µέσο όρο έπρεπε να έχουµε. Τα 5.000.000 κυβικά απ’ τον Άη-
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Γιώργη και τα υπόλοιπα 5.000.000 απ’ τις δικές µας πηγές. Τώρα, έχουµε ένα θέµα µε το τι παραλάβαµε εµείς και τι
παραδώσαµε εµείς και παρέλαβε η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή. Εµείς ποτέ δε σταθήκαµε και καµία ∆ηµοτική Αρχής έως τώρα
(όσες έχουν περάσει) δε σταθήκανε στο τι παραλάβανε και παραλάβαµε µηδέν ή δε βρήκαµε κάτι ή βρήκαµε καµένη γη. Ποτέ
δεν τα είπαµε αυτά, ανέφερε κάποια πράγµατα ο κύριος Γληγόρης, εγώ δεν τα είπα ποτέ µου και δε θα τα πω αυτά και ούτε
είπα πως άρχισα απ’ το µηδέν, ίσα-ίσα λέω ότι βρήκα και τη µελέτη που σας ανέφερα, την οποία δε γνωρίζατε µάλλον να
υφίσταται και επίσης βρήκα και τη µελέτη για το -µιας και το ανέφερε ο κύριος Σολδάτος να κάνω και µία διόρθωση- ‘Αηδονάκι’
που είπε για τα 2.500.000, νοµίζω ότι ήταν 2.700.000 αλλά αυτή ποτέ δε χρηµατοδοτήθηκε, ποτέ δεν εντάχθηκε σε πρόγραµµα,
η µελέτη υπάρχει ακόµα βέβαια και δεν είχε µόνο το ‘Αηδονάκι’, είχε και τους Τσουκαλάδες, το έργο που θα γίνει τώρα δηλαδή
για να εγκατασταθεί ο αγωγός που -ένα κοµµάτι είχε- επικαιροποιήθηκαν αυτά τα δύο τµήµατα, είναι η µελέτη που έχει
δηµοπρατηθεί το έργο µε τα 645.000, αλλά το ‘Αηδονάκι’ δεν έχει καµία σχέση µε τους Τσουκαλάδες, ήταν στην αρχική η ίδια
µελέτη, µπορεί από εκεί να υπάρχει κάποια σύγχυση και προέβλεπε και κάποια άλλα θέµατα τα οποία λίγο πολύ επιλύονται,
αλλά η ποσότητα που θα πάρουµε απ’ το ‘Αηδονάκι’ δεν είναι απεριόριστη, (.) είναι, ο µέγιστος αριθµός, η µέγιστη παροχή είναι
100.000, συγγνώµη, είναι 100 κυβικά την ώρα, ικανή ποσότητα, πολύ µεγάλη θα έλεγα και λύνει προβλήµατα της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελλοµένου και µόνο.
Τώρα, στο τι παρέλαβε η νέα ∆ηµοτική Αρχή από εµάς, παρέλαβε την Υπηρεσία, το Τµήµα Ύδρευσης και
Αποχέτευσης οργανωµένο µε ικανό αριθµό στελεχών, λίγους µεν αλλά ικανά στελέχη και σωστά τοποθετηµένους υπαλλήλους
στη θέση τους, καθώς και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες, τόσο στο ∆ήµο, όσο και στο Σύνδεσµο Ύδρευσης. Μόνιµοι
υπάλληλοι ήταν τέσσερις υδραυλικοί τεχνίτες, τέσσερις υδραυλικοί (δύο στην πόλη, ένας στο Νυδρί και ένας στους Σφακιώτες),
δύο ηλεκτρολόγοι αντλιοστασίων και δύο υπάλληλοι αποχέτευσης. Οι εξωτερικοί συνεργάτες ήταν πέντε για την ύδρευση στο
∆ήµο, τρεις στο Σύνδεσµο Ύδρευσης, τρεις που καταµετρούσαν τις καταναλώσεις νερού που παρεµπιπτόντως γιατί στων
Απολλωνίων κατά το 2020 δε µετρήθηκε ακόµα το νερό; Θα απαντήσω γι’ αυτό τι εικάζω. Αυτοί λοιπόν οι έντεκα που ανέφερα
συν ένας ηλεκτροσυγκολλητής για κάποιους λόγους -δικαιολογώ βέβαια- είχαµε την εξαγγελία της ∆ηµοτικής Αρχής ότι θα
συστήσει ΚΟΙΝΣΕΠ για να διαχειρίζονται τα δίκτυα, στη συνέχεια αφού δεν ευοδώθηκε η δηµιουργία της ΚΟΙΝΣΕΠ θα
ενεργοποιούσε αυτό που είχε µπει στον προϋπολογισµό· δύο κωδικούς για να γίνουν έργα αποκατάστασης βλαβών, και αυτό
δεν ευοδώθηκε και µείναµε λοιπόν µ’ αυτούς τους συνεργάτες ξεκρέµαστους, ακόµα στους περισσότερους δεν έχουν υπογραφεί
οι συµβάσεις τους, οι πιο πολλοί απ’ ό,τι έχω µάθει δουλεύουν απ’ τις αρχές του χρόνου αλλά είναι απλήρωτοι και ακόµα
χειρότερα είναι το ζήτηµα µε το δίκτυο αποχέτευσης και το βιολογικό του Νυδριού.
Πρόεδρος: Κύριε Σέρβο ολοκληρώστε.
Σέρβος: Ναι, εντάξει, ζήτησα λίγο παραπάνω χρόνο.
Πρόεδρος: Πήρατε ήδη περίπου 10 λεπτά.
Σέρβος: ∆εν έχω φτάσει 10 λεπτά.
Πρόεδρος: 10 είπα.
Σέρβος: Στη συνέχεια, τι άλλο βρήκαµε, τι άλλο παραδώσαµε; Οργανωµένο σύστηµα καταµέτρησης των υδροµέτρων. ∆ίκτυα
και έργα και στα αντλιοστάσια και να µην επαναλάβω τα έργα, τα έχουµε πει πολλές φορές, δεκατέσσερα ολοκληρωµένα έργα,
15 χιλιόµετρα αγωγών που τοποθετήθηκαν µε αυτεπιστασία, τα τέσσερα έργα που τρέχουν, που κάποια αναφέρθηκαν (δε θα
σταθώ σ’ αυτό) και παραδώσαµε και 690.000 πρόσθετη ΣΑΤΑ που δεν τη χρησιµοποιήσαµε και µπορούσαν κάποια χρήµατα
από εκεί να χρησιµοποιηθούν και για την ύδρευση σαν… Στον τοµέα των παραγωγικών επενδύσεων.
Τώρα, τι δεν είδε ο κύριος Αντιδήµαρχος. Είδε, µας είπε κάποια στιγµή ένα φάκελο µε χρέη και κάτι ακούστηκε σήµερα
για προµήθεια υλικών και πως γινόταν. Η προµήθεια των υλικών γινόταν µε τον πλέον διαφανή τρόπο, µε ηµερολόγια και
ποσότητες και πρόσωπα και µε συµµετοχή της Υπηρεσίας πάντα. Τι δεν είδε; ∆εν είδε τη µελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων
πόρων που ανέφερα πριν, δεν είδε το φάκελο του Συνδέσµου Ύδρευσης για την Πρέβεζα και τη Σµυρτούλα που είχαµε µέσα και
τη συνεργασία που κάναµε µε την ΕΥ∆ΑΠ, δεν είδε τους φακέλους των έργων ακόµα, δεν είδε το φάκελο µε την προγραµµατική
σύµβαση ∆ήµου Λευκάδας και Συνδέσµου Ύδρευσης έτσι ώστε να µπορούν οι µηχανικοί του ∆ήµου να εκτελούν εργασίες και
για το Σύνδεσµο. ∆εν είδε το φάκελο µε την προγραµµατική σύµβαση ∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου Μεγανησίου για υδροδότηση
του ∆ήµου Μεγανησίου από γεώτρηση της Λευκάδας, κυρίως δεν είδε µετά από ένα χρόνο ποιες ήταν οι ανάγκες για νέα έργα
στις ραγδαία αναπτυσσόµενες περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρω: Σύβοτα, Αµµούσω, Πόρτο Κατσίκι, Κάθισµα, Γένι, ∆εσίµι, Πόρος
και διάφορα άλλα. Αυτό το τελευταίο είναι που αναφέρω και θα ήθελα και σαν βοήθεια περισσότερο να ανησυχήσει τη νέα
∆ηµοτική Αρχή τι θα κάνουµε σ’ αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει να τοποθετηθούν και δίκτυα και να εξοικονοµηθούν και πόρου
νερού γι’ αυτά, υδάτινοι πόροι.
Τώρα, να κλείσω και να πω ότι δε µε απασχολεί ο απαξιωτικός χαρακτηρισµός του «νεριάρη» που µου απέδωσε ο
κύριος Αντιδήµαρχος, µε απασχολεί όµως το να µην έχει νερό το δίκτυο του ∆ήµου παρ’ όλες τις προϋποθέσεις που
δηµιουργήσαµε -µικρές ή µεγάλες- κι αυτό είναι αρµοδιότητα του κυρίου Αντιδηµάρχου. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
Λάζαρης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δε θα µπω σε αναλύσεις του τύπου: Πόσα χρήµατα οφείλονται, πόσοι
υδροµετρητές δε λειτουργούν ή δεν υπάρχουν καν, πόσα κυβικά χάνονται από τρύπια λάστιχα και από παράνοµες παροχές,
αλλά λόγω της δουλειάς µου θα πω µόνο ότι αυτό που επικρατεί στην ύδρευση είναι ένα µπάχαλο, ένα µπάχαλο το οποίο έχει
παρελθόν και παρόν και θα έχει και µάλλον εάν δεν πάρουµε ριζικές αποφάσεις. Η άποψή µου είναι ότι δύο δρόµους έχουµε. Ο
ένας δρόµος είναι µία ξεχωριστή Υπηρεσία Ύδρευσης χωρίς όµως την παρουσία αιρετών στη διαχείρισή της, ίσως µε τη
διακριτική παρουσία της αλλά όχι µε αποφάσεις και αυτό το λέω διότι τα προηγούµενα χρόνια που εργάζοµαι (.) υδραυλικός στο
νησί µας µόνο σε δύο ∆ηµοτικές Ενότητες υπήρξε νοικοκυριό και σωστή διαχείριση στην ύδρευση και αυτό στις ∆ηµοτικές
Ενότητες: Σφακιωτών, µε ∆ήµαρχο το Γεράσιµο Γληγόρη και στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων µε ∆ήµαρχο το Γεράσιµο
Μελά. Σ’ αυτές τις ∆ηµοτικές Ενότητες έβλεπες φρεάτια, εκτός ιδιωτικών χώρων, έβλεπες υδρόµετρα µε µολυβδοσφραγίδα,
έβλεπες τακτικές µετρήσεις και έβλεπες έλεγχο στις προµήθειες τουλάχιστον στη ∆ηµοτική Ενότητα Σφακιωτών που ήµουν και
µέλος της (µέλος σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος του Γεράσιµου Γληγόρη). ∆υστυχώς, από κει και µετά ένα µπάχαλο. ∆εύτερος
δρόµος, κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτός που έδειξε ο Κώστας Αραβανής µε την ΕΥ∆ΑΠ. Αν και ήµουν κατά και παρών στις
κινητοποιήσεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού, αποδεικνύεται µε την εκ την υστέρων διαχείριση ότι είναι µία λύση εφικτή
µήπως και γλυτώσουµε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Λάζαρη. Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε µία µικρή αναφορά πριν ξεκινήσω να κάνω
την τοποθέτησή µου για το συγκεκριµένο ζήτηµα, έτσι κι αλλιώς κι άλλοι συνάδελφοι και ο ∆ήµαρχος έφυγε λίγο απ’ το θέµα
που µας απασχολεί τώρα, οπότε µια µικρή καθυστέρηση. Θέλω να αναφερθώ στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά την
ώρα της αποχωρήσεως που έφυγε η ∆ηµοτική παράταξη ‘Όλοι Για Τη Λευκάδα’ µετά απ’ αυτό το µπάχαλο τέλος πάντων που
επικρατούσε και θέλω να αναφερθώ στον κύριο Γαζή Αναστάσιο, ένα θέµα το οποίο µε ταλαιπωρεί απ’ την προηγούµενη
συνεδρίαση και σήµερα λοιπόν είναι µία καλή ευκαιρία να το συζητήσουµε.
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Φεύγοντας η ∆ηµοτική παράταξη ‘Όλοι Για Τη Λευκάδα’ ο κύριος Γαζής αµέσως µετά πήρε το λίγο (µετά από λίγο
µάλλον πήρε το λόγο), µίλησε για διάφορα θέµατα, µεταξύ αυτών και του ψηφίσµατος που φέραµε για την Αγιά Σοφιά. Μίλησε
λοιπόν για την αποϊεροποίηση, ότι η ∆ηµοτική παράταξη και το ψήφισµα που φέραµε είχε µία προσπάθεια αποϊεροποίησης.
Σαφώς οι αναγνώσεις είναι πολλές και οι εξηγήσεις είναι πολλές, καθώς και η αντίληψη του καθενός είναι σεβαστή και
ξεχωριστή. Χαίροµαι που ο κύριος Γαζής διεκδικεί την ιεροσύνη µας, όλων µας εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει οφείλει να την
ακούσει, να τη δεκτή και µε δηµοκρατικές διαδικασίες να µην τη ψηφίσει. Αυτό είναι το θέµα.
Το δεύτερο είναι ότι στο κλείσιµο του ο κύριος Γαζής µίλησε για αποτυχηµένους, αναφερόµενος λοιπόν στη ∆ηµοτική
παράταξη ‘Όλοι Για Τη Λευκάδα’. Εγώ φυσικά δε θα πέσω στο ίδιο επίπεδο, δε γίνεται, πρώτον γιατί σέβοµαι τις δεκαετίες που
κουβαλάει πάνω του ο κύριος Γαζής, σεβόµενος φυσικά ότι µπορεί να βρίσκεται στη δύση της πολιτικής του καριέρας, αλλά
κύριε Γαζή, το «αποτυχηµένος» δεν έχει καµία τεκµηρίωση. Τι εννοείτε «αποτυχηµένος»; Πολιτικά; Προσωπικά; Γιατί αν θέλετε
να µιλήσουµε πραγµατικά για αποτυχηµένους είναι πάρα πολύ εύκολο, η κοινωνία της Λευκάδας είναι πάρα πολύ µικρή,
µαθαίνουµε, ακούµε διάφορά και µπορούµε να ζυγίσουµε και να µετρήσουµε ποιος είναι πιο πολύ αποτυχηµένος. Λυπάµαι
πάρα πολύ.
Από κει και πέρα, τώρα θα έρθω στο ζήτηµα του νερού. Εγώ άκουσα µε πολύ προσοχή τις απαντήσεις που έδωσε ο
κύριος Λιβιτσάνος, πράγµα το οποίο βέβαια δεν απάντησε σε όλα, απ’ ό,τι κατάλαβα, απ’ ό,τι υπολόγισα σε 30 µε 40% έδωσε
απαντήσεις, όλα τα υπόλοιπα ήταν γενικεύσεις και στρογγυλοποιήσεις. Πιστεύω, κύριοι, ότι µ’ αυτά που ακούµε και απ’ τον
κύριο ∆ήµαρχο και απ’ τον κύριο Λιβιτσάνο, έχω την αίσθηση ότι ζούµε σε µια χώρα της αφθονίας, ότι όλα πάνε πάρα πολύ
καλά. Πριν από δύο-τρεις µήνες ο κύριος Λιβιτσάνος πάλι σε µία τοποθέτησή του για το νερό (τέσσερις µήνες, πόσο είναι), είχε
πει λοιπόν ότι είχε αποκαταστήσει τις βλάβες στο 100% του δικτύου, τις βλάβες, πράγµα το οποίο δε θα αναφέρω φυσικά τώρα
και ούτε θα πέσω στο επίπεδο του να σχολιάζω αναρτήσεις στο facebook. Ευθύς αµέσως, την ίδια στιγµή πήρε µία απάντηση
απ’ τον Κάβαλο, από µία κυρία που ουσιαστικά του έλεγε: «Καλά τα λες αλλά εγώ δεν έχω νερό», την ώρα που µας έλεγε ότι
έχει λύση το πρόβληµα του νερού 100%. Επίσης, να συµβουλεύσω τον κύριο Λιβιτσάνο ότι, κύριε Λιβιτσάνο, δεν υπάρχει
έκτακτη βλάβη, δεν υπάρχει, είναι βλάβη, γιατί αν υπάρχει έκτακτη βλάβη υπάρχει και τακτική βλάβη, τι εννοείτε «έκτακτη
βλάβη»; Τι είναι αυτό; Πέστε στον κόσµο να καταλάβει τι εννοείτε, είναι απλά βλάβη.
Κύριε Λιβιτσάνο, προσπαθείτε, αγωνιάτε, δε λέω, σίγουρα δουλεύετε και καλά κάνετε, θέλω όµως να σας πω ότι στο
Πινακοχώρι πρόβληµα µε το νερό δεν υπήρχε ποτέ, στο Σπανοχώρι επίσης δεν υπήρχε πρόβληµα µε το νερό, στα Λαζαράτα
ποτέ δεν υπήρχε πρόβληµα µε το νερό και ενώ εσείς µας είπατε ότι αποκαταστήσατε όλες τις βλάβες στο 100%, ξαφνικά
βρέθηκαν χωριά που δεν είχαν ποτέ πρόβληµα να διαµαρτύρονται και µάλιστα πολίτες απ’ τα χωριά αυτά, να θέλουν να πάνε
στον εισαγγελέα και προσέξτε, όπως σας είπαν και πολλοί προηγούµενοι, σε µία περίοδο, σε µία χρονιά που είχατε 75% κάτω
τουρισµό. ∆ηλαδή, αν είχαµε στο 100% ή επιπλέον τουρισµό, αν η χρονιά µας πήγαινε πολύ καλύτερα, τι ακριβώς θα γινόταν
άραγε; Είναι εύκολο να ρίχνουµε τα βάρη σε προηγούµενους. Κύριε ∆ήµαρχε, αναφέροµαι και σε εσάς, επειδή στις
τοποθετήσεις σας και για τα σκουπίδια και για το νερό, έχετε µία πολύ έτσι… Μία λέξη την οποία χρησιµοποιείτε µε πολύ
ευκολία, «χάος». Κύριε ∆ήµαρχε, δεν υπάρχει χάος, υπάρχει προσπάθεια. Εάν εσείς µέσα στο µυαλό σας έχετε το ιδανικό είναι
πολύ θεµιτό. Όµως, µετά από ένα χρόνο που έχει µεσολαβήσει απ’ το χάος, το αρχικό χάος που βρήκατε και έρχεστε σήµερα
και λέτε πάλι «χάος»· χάος που επικρατεί; Στη δικιά σας διακυβέρνηση του ενός έτους; Άρα, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σε
ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις σας, διότι χάος δε βρήκατε, βρήκατε µία υπερπροσπάθεια σε µία τετραετία εν µέσω µνηµονίων, µε
περιορισµένα κονδύλια και χωρίς υπαλλήλους.
Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι επειδή ακούστηκε σήµερα, σιγοψιθυρίστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έννοια και η λέξη,
η λέξη µάλλον «ΕΥ∆ΑΠ», «ιδιωτικοποίηση». Συµφωνώ, δε θυµάµαι, νοµίζω ότι το είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής, ότι καλό θα
ήταν να κάνουµε µία συζήτηση γι’ αυτό και να δούµε τελικά αν είναι η ιδεοληψία πραγµατικά ανάγκη, να διατηρήσουµε το
δηµόσιο αγαθό, να τη διατηρήσουµε στα χέρια µας, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να λέµε ότι: «Ξεπουλάµε τα πάντα», είναι
πάρα πολύ εύκολο και είναι και πολύ εύκολο επίσης να το ξεπουλήσουµε και ο µοναδικός εύκολος τρόπος για να ξεπουληθεί
κάτι είναι να το απαξιώσεις. Εγώ, ο κακοπροαίρετος στο µυαλό µου µέσα βλέποντας καθυστερήσεις σε µία βλάβη, βλέποντας
ανεπάρκεια νερού, βλέποντας ανεπαρκής ενέργειες, διότι το γεγονός ότι ο κύριος Λιβιτσάνος πήγε στην Πρέβεζα για να
εντοπίσει τις βλάβες και τα λάθη και το διανοµέα ότι ήταν λάθος κ.λπ., αυτό έπρεπε να το κάνει απ’ την επόµενη µέρα και να ‘ναι
καθηµερινή του ανάγκη, υποχρέωση, φυσικά δεν κατηγορώ, επαναλαµβάνω µία σκέψη εγώ…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ολοκληρώστε.
Γληγόρης Χρ.: Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν στο να προχωρήσουµε στην
ιδιωτικοποίηση, να απαξιώσουµε ένα έργο, είτε αφήνοντάς το στην τύχη του, είτε στις βλάβες τέλος πάντων να µην επιχειρούµε
κατευθείαν, είτε µε τις σωστές διαδικασίες, είτε µε χίλιους δυο τρόπους. Η κοινωνία της Λευκάδας δεν είναι έτοιµη να δεχτεί κάτι
τέτοιο, η κοινωνία της Λευκάδας θέλει ένα σύστηµα ύδρευσης τέτοιο, ικανό να εξυπηρετηθεί, διότι ό,τι και να λέµε, όσο τεχνικά
και να συζητάµε, αυτό που µετράει είναι ο πολίτης όταν ανοίγει τη βρύση του να έχει το νεράκι του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Χαλικιάς έχει το λόγο.
Χαλικιάς: Ευχαριστώ. Αν µε ρωτήσει κάποιος: «Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούµαι µε τα αυτοδιοικητικά ποιο είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα του νησιού, το νερό ή τα σκουπίδια;» Με βεβαιότητα θα σας έλεγα ότι είναι το νερό. Η Λευκάδα για να
λύσει το πρόβληµα της υδροδότησής της για τα επόµενα 30 µε 40 χρόνια θα πρέπει κατά την άποψή µου άµεσα να
δηµοπρατηθεί και να εκτελεστεί το έργο µε τον καινούργιο αγωγό απ’ τον Άη-Γιώργη. Μέχρι όµως να γίνει αυτό το έργο το
οποίο θα πάρει αρκετά χρόνια, η λύση στο πρόβληµα της υδροδότησης περιλαµβάνει κατά την άποψή µου δύο άξονες:
Πρώτον. Έργα που θα βελτιώσουν τις υποδοµές της ύδρευσης και δεύτερον, διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου. Η
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή χωρίς να βαρυγκωµήσει και δείχνοντας σεβασµό και στον προηγούµενο Αντιδήµαρχο και τη
∆ηµοτική Αρχή και υπεύθυνο υδροδότησης, ποτέ δεν ανέφερε ότι παρέλαβε χάος διότι γνωρίζουµε και αναγνωρίζουµε τις
προσπάθειες που κάνει ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος, αρµόδιος στο αντικείµενό του. Η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και ο
προηγούµενος Αντιδήµαρχος υπεύθυνος για το νερό αντικατέστησαν µε έργα 30 χιλιόµετρα δικτύου και 15 χιλιόµετρα δικτύου
µε αυτεπιστασία. Ετοίµασαν µελέτες, δηµοπράτησαν και έλυσαν σε πολλά χωριά το πρόβληµα της υδροδότησης καθώς και τη
βελτίωση των τοπικών δικτύων.
Κύριε Αντιδήµαρχε, κύριε Λιβιτσάνε, ακούγοντάς σας προσεκτικά στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (…) και ότι
παραλάβατε χάος. Θέλω να αναφερθώ -έτσι- σε ορισµένα σηµεία της οµιλίας σας και να πω τα εξής: Ο ∆ήµος έχει συνέχεια και
δεν µπορούµε να µην ενηµερωνόµαστε ή να µην παραλαµβάνοµαι απ’ τον εκάστοτε προηγούµενο Προϊστάµενο του
αντικειµένου, διότι πότε παραλάβατε και πότε ενηµερωθήκατε απ’ τον προηγούµενο (.); Εξ όσων γνωρίζω εγώ ποτέ.
Παράδειγµα, εγώ, µπροστά είναι ο κύριος ∆ήµαρχος, µπορεί να το επιβεβαιώσει, πόσες φορές συναντηθήκαµε µέχρι να έρθει ο
αντικαταστάτης µου και για πόσα θέµατα τον ενηµέρωσα και αφού ζήτησε και ο ίδιος ενηµέρωση. Για να µπορέσει κάποιος να
ανταποκριθεί στο συγκεκριµένο ρόλο -συγκεκριµένα εδώ στην ύδρευση- πρέπει να απασχολείται απ’ το πρωί µέχρι τα
µεσάνυκτα, να µην πω µέχρι το άλλο πρωί. Ο προηγούµενος Αντιδήµαρχος ξεκίναγε στις 6:30 και 7:00 (η ώρα) για να φέρει εις
πέρας το ζήτηµα της υδροδότησης, προφανώς είχαµε και ζηµιές και διακοπές, αλλά αυτό που ζήσαµε φέτος δεν έχει ξαναγίνει.
Ήµασταν σίγουροι απ’ το χειµώνα ότι η Λευκάδα θα έµενα από νερό τους καλοκαιρινούς µήνες, καθώς ο αριθµός των
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επισκεπτών θα ανέρχονταν όπως και πέρυσι (περίπου στις 170 µε 180.000). Παρ’ όλα αυτά, το ζήτηµα προέκυψε µε πολύ
λιγότερο κόσµο, περίπου υπολογίζουµε το 1/3, εξαιτίας της αδράνειας και των λαθών διαχείρισης. Όταν οι γεωτρήσεις
λειτουργούν όλο το χειµώνα αυτό σηµαίνει ότι δεν έρχεται αρκετή ποσότητα νερού απ’ την Πρέβεζα. Πόσο δύσκολο είναι κανείς
να το αντιληφθεί; Πόσο µεγάλο (.) µπορεί να έχει; Πρέπει να παραδεχτείτε ότι αδρανήσατε και δε δουλέψατε µε σχέδιο, τ’
αφήσατε όλα στην τύχη τους και τεθήκαµε σαν προορισµός κάνοντας ζηµιά και στους επαγγελµατίες του νησιού, αλλά και στους
δηµότες εν µέσω πανδηµίας που απαιτεί αν µη τι άλλο κανόνες στοιχειώδους υγιεινής.
Αναλαµβάνοντας τον πρώτο καιρό να σας θυµίσω το µέσο χρόνο αποκατάστασης των βλαβών, δυόµιση µε τρεις µήνες
και αν θέλετε αναφέρω και προσωπικά παραδείγµατα, παρότι µε τη βελτίωση των δικτύων µε την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή
οι βλάβες µειώθηκαν σηµαντικά. Στην περιοχή που κατοικώ εγώ είναι η πρώτη φορά στα οκτώ χρόνια που µένω από νερό για
συνεχείς µέρες. Αναφερθήκατε και είπατε ότι προσπαθείτε να τα ξεκινήσετε όλα απ’ το µηδέν. Η αλήθεια είναι ότι από πού
έρχεται το µήνυµα ότι δεν µπορεί κανείς να σας βρει τελικά στο τηλέφωνο; Στην οµιλία σας είπατε ότι τα αντλιοστάσια του
Συνδέσµου είναι 16. Νοµίζω σας το είπε και ο πρώην Αντιδήµαρχος ότι τελικά είναι 10.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι δε µε πείθετε, όπως δε µε πείσατε µε την απάντησή σας για το θέµα της πλατείας
(.). Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Χαλικιά. Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ∆ύο κουβέντες θα πω, τα µονοθεµατικά Συµβούλια έχουν την αξία τους και αυτό
αποδεικνύεται σήµερα απ’ τη συζήτηση που έγινε, που ανέδειξε και το πρόβληµα αλλά και τις λύσεις. Τόσο η εµπεριστατωµένη
τοποθέτηση του κυρίου Θοδωρή Σολδάτου, όσο και τα όσα ακούστηκαν και απ’ τον κύριο ∆ρακονταειδή και απ’ τον κύριο
Σέρβο, δείχνουν το εξής: Ότι χρειάζεται το θέµα του νερού στη Λευκάδα πάρα πολύ δουλειά, αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά
υπόψη της η ∆ηµοτική Αρχή και πιστεύω ότι αυτό αν το έχουµε όλοι µας υπόψη µας θα αποτελέσει και µία πιο σύντοµη λύση
για το πρόβληµα.
Κλείνοντας θα πω το εξής: Με βάση την αρχική εκτίµηση που έκανε και πιστεύω ότι είναι εκτίµηση όλων, ότι τα
µονοθεµατικά Συµβούλια έχουν αυτή την αξία, µε βρίσκει σύµφωνο η πρόταση του κυρίου Πέτρου Ζαβιτσάνου για τον τρόπο
που πρέπει να γίνονται αυτά τα Συµβούλια και όπως το έθεσε ο Πέτρος πιστεύω και συµφωνώ µαζί του ότι θα πρέπει να ληφθεί
υπόψιν σοβαρά για τα επόµενο µονοθεµατικά Συµβούλια ή γίνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού ή όχι οι προϋποθέσεις θα
βρεθούν. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κι εγώ δε θα επεκταθώ, ήταν νοµίζω χρήσιµη κυρίως για τους ανθρώπους
που διαχειρίζονται σήµερα τα θέµατα του νερού, τον κύριο ∆ήµαρχο και κυρίως τον Αντιδήµαρχο κύριο Λιβιτσάνο η συζήτηση,
είχα κάνει µία ερώτηση στην αρχή της διαδικασίας σχετικά µε τη διαχείριση των γεωτρήσεων κ.λπ., γιατί ακριβώς ήθελα κι εγώ
να αναφερθώ σ’ αυτή τη µελέτη την οποία είχε εκπονήσει τότε ο Σύνδεσµος Ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων µε σκοπό να
µπορέσουν να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες υδάτινοι πόροι του νησιού, γιατί εκεί πρέπει µάλλον να επικεντρωθούµε σαν ∆ήµος
γιατί αυτή είναι η αρµοδιότητά µας, έχοντας φυσικά το νου µας στο µεγάλο έργο των 135.000.000 για να έρθει µεγαλύτερη
ποσότητα νερού απ’ τον Άη-Γιώργη. Σχετικά λοιπόν µ’ αυτή την αξιοποίηση των γεωτρήσεων, εγώ έχω ξαναπεί ότι το γεγονός
ας πούµε ότι ο πρώην ∆ήµος Καρυάς έχει δικά του νερά, εγώ το επισηµαίνω πάντα µε τη λογική να βοηθήσω ας πούµε, δεν
είναι χώρος αντιπαλότητας τα θέµατα του νερού και των απορριµµάτων, κυρίως αυτά… Και γι’ αυτό ακριβώς πιστεύω ότι και σ’
αυτά τα οποία θεωρούµε δεδοµένα ότι έχουµε πρέπει να φροντίσουµε να τα θωρακίσουµε, είναι και εκεί ένα πολύ παλαιωµένο
δίκτυο στους οικισµούς του πρώην ∆ήµου Καρυάς, το ίδιο συµβαίνει και µε τις δεξαµενές και πέραν αυτού οι γεωτρήσεις κάθε
τέλος καλοκαιριού εξαντλούνται. Έχω µιλήσει ξανά ότι χάνονται νερά όπως στην κεντρική βρύση της Καρυάς, ότι υπάρχουν
νερά τα οποία µπορούν να εµπλουτίσουν αυτές τις γεωτρήσεις και εν πάση περιπτώσει ας στραφεί κάποια στιγµή η ∆ηµοτική
Αρχή και προς αυτή την κατεύθυνση, να δει δηλαδή µε ποιο τρόπο θα αξιοποιήσει τα νερά τα οποία χάνονται για να κρατήσει
αυτές τις γεωτρήσεις ζωντανές, να µη χρειαστεί δηλαδή και ο ορεινός όγκος να παίρνει νερό απ’ τον Άη-Γιώργη, γιατί αυτό θα
στερήσει νερό απ’ τις υπόλοιπες περιοχές. Εγώ θέλω να αναφερθώ και στο ότι… Επειδή ρώτησε ο Πρόεδρος των Λαζαράτων
για τις µικροβιολογικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται και δόθηκε η απάντηση ότι αυτές πραγµατοποιούνται µια φορά το µήνα·
βέβαια αφού το λέει και το ρωτάει ο Πρόεδρος προφανώς δεν είναι στα υπόψη µου του ας πούµε. Καλό θα ήταν και το λέω ας
πούµε σαν πρόταση -γιατί προτάσεις για βελτίωση κάνουµε σήµερα- τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών να αναρτούνται
στους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων για να είναι ενήµεροι και οι δηµότες για την ποιότητα του νερού
που χρησιµοποιούν. Θέλω να χαιρετίσω –να το πω έτσι- το γεγονός ότι είπε ο κύριος ∆ήµαρχος νοµίζω ότι την Πέµπτη
(µεθαύριο) θα µπει επιτέλους το συνεργείο για την επισκευή των βλαβών στον Καστό και η αναφορά µου στον Καστό και
Κάλαµο δεν ήταν γιατί ακριβώς έχω κάποια διαφορετική άποψη απ’ αυτή που εξέφρασε και ο Αντιδήµαρχος, ο κύριος
Παναγιώτης Γιαννιώτης που προσωπικά ας πούµε -έτσι- τον είδα και κατάλαβα ότι ο άνθρωπος πασχίζει ας πούµε και
πράγµατι φέρνει σοβαρά και καλά αποτελέσµατα για τον Καστό, για τον Κάλαµο, η αναφορά µου έγινε γιατί ακριβώς στον
Καστό -όπως είχαµε αναφερθεί και την προηγούµενη φορά- υπάρχει σοβαρό πρόβληµα εδώ και πολύ καιρό -οκτώ-εννιά µήνεςκαι εν πάση περιπτώσει αφού θα επισκευαστεί και θα δοθεί λύση ας το θεωρήσουµε ας πούµε µία καλή εξέλιξη. Καταλαβαίνω
ότι είναι µεγάλο το πρόβληµα του νερού, δε θέλω να κρίνω, ούτε να κριτικάρω ας πούµε ούτε την προηγούµενη, ούτε τη νυν
∆ηµοτική Αρχή, όλη η προσπάθεια και όλες οι παρατηρήσεις µας είναι προς την κατεύθυνση να υπάρχει σχέδιο, να υπάρχει το
master plan να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες µελέτες και κυρίως να φροντίσουµε να αξιοποιήσουµε τους υδάτινους πόρους του
νησιού γιατί αυτό δεν µπορούµε να το απεµπολήσουµε, είναι κάτι το οποίο το διαθέτουµε και δεν µπορούµε να το πετάµε στη
θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Ευχαριστώ. Θα αρχίσω µε µια αναφορά στην αναφορά τρικ του ∆ηµάρχου σχετικά µε τα απορρίµµατα και θα πω
λοιπόν ότι πράγµατι έτσι το βλέπει η κοινωνία ή έτσι θέλουµε να το βλέπει η κοινωνία· όπως νοµίζουµε, έτσι είναι αν έτσι
νοµίζουµε, ότι το πρόβληµα-καρκίνωµα της Λευκάδας εδώ και 40 χρόνια, οι προσωπικές πολιτικές και οι καριέρες που
χτίστηκαν πάνω στη µη λύση του, οι ευθύνες όλων όσων διοίκησαν και απέφυγαν να ασχοληθούν και τέλος, η ανοχή -και
πρέπει να το πούµε- της κοινωνίας µας σε βάθος πολλών δεκαετιών, µία ανοχή που η συνεισφορά της βοήθησε όσους
τυχοδιώκτησαν και δε θέλησαν να αµαυρώσουν το προφίλ τους και να βάλουν τα χέρια τους µέσα στο πρόβληµα των
απορριµµάτων φταίει η αποτυχηµένη δεµατοποίηση της θητείας ∆ρακονταειδή. ∆εν µπορούµε να πάµε έτσι και να λέµε ότι
προχωράµε έτσι και µάλιστα αυτά τα σαράντα χρόνια, όταν υπήρχαν εποχές που οι χρηµατοδοτήσεις τρέχανε σαν το νερό στ’
αυλάκι. Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψεις να ξεκινήσω το υπόλοιπο της οµιλίας µου και να δανειστώ από έναν συµπολίτη µας
µία ανάρτηση στο διαδίκτυο, την οποία και διαβάζω: «Εγώ και πιο παλιά, απ’ το 1986 θυµάµαι ότι δεν είχαµε νερό. Το θέµα είναι
ότι µετά από σαράντα χρόνια ακόµη δεν έχουµε, άρα, µάλλον η λύση υπερβαίνει τις δυνατότητες του ∆ήµου. Ξέρουµε σήµερα
που οι κραυγές σταµάτησαν όλα όσα ειπώθηκαν σε συνεντεύξεις το τελευταίο διάστηµα συµµαζεύτηκαν, φαίνεται να υπάρχει µία
σοβαρότητα απ’ όλες τις πλευρές.»
Το πρόβληµα δεν είναι χθεσινό, δεν είναι προχθεσινό, δεν είναι τι παρέλαβε και τι δεν παρέλαβε ο καθένας και εν
τοιαύτη περιπτώσει να το ξαναπώ, το είχα πει και στο προηγούµενο Συµβούλιο εµµέσως, να το πω αµέσως, για να παραλάβεις
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κάτι πρέπει να πας να βρεις αυτόν που φεύγει και όχι να σε κυνηγάει αυτός που φεύγει και τέτοιες στιγµές και τέτοιες
καταστάσεις είχαµε αρκετές στην παράδοση-παραλαβή -αν µπορώ να το πω έτσι- µε την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή.
Το πρόβληµα λοιπόν για να το λύσουµε πρέπει να το αντιµετωπίσουµε όπως αντιµετωπίστηκε σήµερα στο Συµβούλιο.
Άρα, θέλω να πω ότι δεν είναι θέµα δικαίωσης, θέλω να πω ότι καλά κάναµε και το φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπρεπε να
το έχει φέρει η ∆ηµοτική Αρχή, ένα θέµα που νοµίζω ότι νηφάλια οι περισσότεροι για να µην πω όλοι στάθηκαν πάνω στο
πρόβληµα, από κει και πέρα είναι βέβαια πως θα ξεκινήσει ο καθένας να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και τι µέλλον βλέπει
στην κάθε προσπάθεια και την κάθε κίνηση και πολιτική του κίνηση. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να υπάρξουν χρηµατοδοτήσεις για
τα δίκτυα. Αναφέρθηκαν και πολιτικές µη χρηµατοδότησης, εδώ όµως συνάδελφοι δεν πρέπει να είµαστε αφοριστικοί και κάποια
στιγµή πρέπει ευθαρσώς και κόσµια θα έλεγα να κάτσουµε να πούµε: Ποιοι δε θέλουν τις χρηµατοδοτήσεις στα δίκτυα, ποιοι
δεν τις έκαναν και ποιοι προσπάθησαν να τις κάνουν και δεν εννοώ µόνο σε τοπικό επίπεδο, εννοώ και σε κεντρικό επίπεδο,
έτσι; Ο αφορισµός γενικά δεν είναι καλό.
Τώρα, για το θέµα της ΕΥ∆ΑΠ εδώ θα είµαστε, νοµίζω ότι δεν έχουµε τίποτα περισσότερο να περιµένουµε, η ∆ηµοτική
Αρχή, εκτός και αν ο ∆ήµαρχος έχει να πει κάτι άλλο στην τοποθέτησή του στο τέλος, ακούσαµε απ’ τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο
και αναπληρωτή ∆ηµάρχου την άποψή του, προφανώς δεν είναι µόνο προσωπική του η άποψη για να την πει και θα ‘θελα να
τελειώσω και να πω ότι το µεγάλο πρόβληµα για εµάς είναι ο αγωγός. Εάν δε λυθεί το θέµα του αγωγού το πρόβληµα όσο
πηγαίνει θα οξύνεται. Υπάρχει µία µεγάλη πίεση και αυτή η πίεση πρέπει να µεταφερθεί και απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή στην
εκάστοτε κυβέρνηση για το έργο. Ας πιαστεί λοιπόν και η κυβέρνηση και θα πιαστεί µέσω της ∆ηµοτικής Αρχής. Βεβαίως
υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που µπορούν να πιέσουν τη σηµερινή κυβέρνηση, για να µην µπορεί…
Ο εκάστοτε ∆ήµαρχος εντάξει, µπορεί να κάνει αυτό που κάνει, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που και στο παρελθόν είχαν πει
ότι µπορούν να βοηθήσουν γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις.
Θέλω να πω λοιπόν ότι ας προσπαθήσουµε όλοι να είµαστε νηφάλιοι, αποδείχτηκε ότι οι στρακαστρούκες δεν έχουν
νόηµα, καµιά φορά τα βεγγαλικά µπορεί να σκάσουν και στα χέρια αυτουνού που προσπαθεί να τα εκτοξεύσει. Θα ‘θελα να
ζητήσω να υπάρξει µόνο ένα µονοθεµατικό για τα σκουπίδια, για τα απορρίµµατα, για τη διαχείριση απορριµµάτων. Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Περδικάρη. Το θέµα δεν είναι µόνο (..) το νερό στη Λευκάδα ο αγωγός, το θέµα είναι να πάει
και στα σπίτια, είναι συνολική η διαχείριση του νερού. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να µιλήσει;
Περδικάρης: (…..) αλλά να µην κάνεις σχόλιο µετά γιατί θα µιλήσω κι εγώ.
Οµιλητής: Και απ’ τους Προέδρους;
Πρόεδρος: Εκ των ∆ηµοτικών Συµβούλων υπάρχει κάποιος που θέλει να µιλήσει; Ο κύριος ∆ιγενής.
∆ιγενής Ιωαν. (Πρόεδρος Κοινότητας Κατούνας): Καλησπέρα. Μετά από τόση ώρα και µετά από δύο depon θα ξεκινήσω µε
ένα τραγούδι και θα τ’ αφιερώσω σε όλο το σώµα: «Μπαίνουµε στον υδροχόο και θα ανάψουνε φωτιές, οι καιροί νερό θα
φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.»
Κύριε ∆ήµαρχε, κύριε πρώην ∆ήµαρχε και κύριοι µελλοντικοί ∆ήµαρχε. Το ρωµαϊκό υδραγωγείο στη Νικόπολη
ο
υδροδοτούνταν απ’ τον Άγιο Γεώργιο, ∆ήµαρχε, από κει που παίρνουµε και εµείς νερό. Με τούβλα και λάσπη τον 1 αιώνα π.Χ.
κατάφεραν και έφεραν το νερό και υδροδοτούσε 100.000 κατοίκους στη Νικόπολη. Βρισκόµαστε στο 2020 να συζητάµε πώς θα
πάµε το νερό σε µία περιοχή η οποία έχει υπέρµετρη ανάπτυξη, µιλάω και µόνο για την περιοχή τη δικιά µου. Βλέπω τα
πρόσωπά σας και πάω πίσω στο χρόνο και θεωρώ πάνω απ’ το 1/3 των ∆ηµοτικών Συµβούλων λάβανε µέρος σε όλες αυτές
τις διοικήσεις όλ’ αυτά τα χρόνια. Σας µεταφέρω λίγο· 2010 Κωνσταντίνος Αραβανής «ποιοι θα πληρώσουν; Το 50% δεν
πληρώνουν, οι 500 δεν πληρώνουν, ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Λευκάδας, αξιοποίηση πόρων, εγκατάσταση σήµατος µε
τηλεµετρία, τµήµατα κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ..» Θεωρώ ότι όλο αυτό το ευχολόγιο που άκουσα απόψε σαν πολίτης της Κοινότητας
Κατούνας δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τον εξής λόγο: Όσες µελέτες και να κάνουν, όσα έργα και να κάνουµε, αν
γίνονται, κύριε ∆ήµαρχε, µε τον τρόπο που γίνονται, δε θα φέρουν ποτέ το επιθυµητό αποτέλεσµα, όπως δε φέρανε και αυτά τα
τελευταία δέκα χρόνια που αναφέροµαι µε τα στοιχεία που µπόρεσα να βρω. Σας καταγράφω την καταγραφή της Κοινότητας
Κατούνας η οποία είναι καταγραφή, όποιος θέλει το περαιτέρω στοιχείο µπορεί να το προµηθεύσει η Κοινότητα Κατούνας.
Κατασκευή µεγάλου έργου στην Κοινότητα Κατούνας ύδρευσης, αντλιοστάσιο, µαζί µε καινούργια δεξαµενή
χωρητικότητας 480 κυβικών µέτρων και αντλιοστάσιο ένα απ’ τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν στη Λευκάδα τεσσάρων µοτέρ,
µε πίνακες, αυτοµατισµούς και ό,τι καλύτερο µπορεί να δει το νησί µας, ηµέρες λειτουργίες πέντε, ηµέρες λειτουργίες πέντε το
Σεπτέµβριο. Με το που έφυγε η εταιρεία, κύριε ∆ήµαρχε, κανείς δεν ήρθε να εκπαιδευτεί, κανείς δεν ήρθε, κύριε ∆ήµαρχε, να δει
τι φτιάξανε, κανείς δεν ήρθε, κύριε ∆ήµαρχε, να δει για ποιο λόγο πέφτουν οι ασφάλειες, για ποιο λόγο πέφτει το θερµικό, για
ποιο λόγο οι ισορροπιστές τάσεως δε λειτουργούν κ.λπ., κ.λπ., και βρισκόµαστε πάλι στην ίδια θέση πριν το έργο και λέµε:
«∆εν πειράζει, άσε το έργο, άστο εκεί.» Το έργο παραµένει ανενεργό, κύριε ∆ήµαρχε, απ’ το Σεπτέµβρη του ’19 µέχρι τον
Απρίλιο που κάναµε µία τεράστια προσπάθεια να βάλουµε σε λειτουργία το υδραγωγείο και τη δεξαµενή. Τα προβλήµατα… Το
κοστολόγιο του έργου -ξέχασα να σας αναφέρω- ήταν πάνω από 350.000,00 ευρώ (µπορεί η προηγούµενη ∆ηµοτική να µε
διορθώσει). ∆εν έχουµε καταφέρει να το λειτουργήσουµε ακόµη, δεν έχουµε καταφέρει να το λειτουργήσουµε ακόµη πάνω απ’
το 70-80%. Άρα, αυτό που µας διδάσκεται απ’ τα έργα, κύριε ∆ήµαρχε, είναι ακριβώς αυτό, ότι αν τα έργα τα οποία γίνονται σε
κάθε περιοχή στον τοµέα της ύδρευσης δε γίνονται µε τον τρόπο που πρέπει να γίνονται, το ίδιο αποτέλεσµα και τις ίδιες
κουβέντες θα κάνουµε µετά από δέκα χρόνια. Εάν είχαµε δια ζώσης Συµβούλιο, κύριε ∆ήµαρχε, θα ερχόµασταν µε φορτοταξί µε
τους φακέλους που υπήρχαν όλ’ αυτά τα χρόνια στην Κοινότητά µας -τους οποίους τους πήραµε απ’ το ιστορικό αρχείο- να
δείτε πόσα χρήµατα καταναλώθηκαν στις επεκτάσεις, στις επιδιορθώσεις και στο οτιδήποτε. Άρα, πάλι διδασκόµενοι βλέπουµε
το εξής -που νοµίζω ότι πρέπει να ήσασταν και εσείς παρών κάποια στιγµή-: Βλάβη στο κεντρικότερο σηµείο της Λυγιάς και
όταν αναφέροµαι στην Κοινότητα Κατούνας αναφέροµαι… Γιατί πολύς κόσµος πιστεύει ότι η Κατούνα είναι το χωριό της
Κατούνας, δεν είναι το χωριό της Κατούνας, ο οικισµός της Κατούνας είναι η Λυγιά µέχρι τις Καρυώτες και είναι ο Επίσκοπος
µέχρι το Γιοφύρι του Επισκόπου. ∆ύο σωλήνες στο κεντρικότερο σηµείο του χωριού, θεωρήσαµε ότι έπρεπε να µάθουµε τι είναι
αυτό το έργο και τι είναι αυτά τα πράγµατα, πέντε διοικήσεις της Τοπικής Κοινότητας, πάρα πολλοί υδραυλικοί… ∆εν ήξερε
κανείς τίποτα. Άρα, ό,τι έργο και αν γίνεται, αν γίνεται µε τον τρόπο που γίνεται, ερχόµαστε µία µέρα, σκάβουµε, βρίσκουµε ένα
σωλήνα, βάζουµε µία σέλα και φεύγουµε… ∆εν πρόκειται να φτάσουµε ποτέ πουθενά. Ένα είναι αυτό.
Ένα δεύτερο, κύριε ∆ήµαρχε, η πολιτική τοποθέτηση που κάνει η Κοινότητα Κατούνας είναι ότι απ’ τη στιγµή που
τελειώσαµε µε τις Κοινότητες όπως ήταν, η Κοινότητα Κατούνας πλήρωνε δύο υδραυλικούς, έναν για την καταγραφή και έναν
για τις καθηµερινές βλάβες. Αν εσείς πιστεύετε ότι µετά από τόσα χρόνια µε έξι ή εφτά υδραυλικούς -όπως ανέφερε ο κύριος
Λιβιτσάνος- µπορεί να λύσει όλ’ αυτά τα προβλήµατα όχι µόνο στην Κατούνα, να στείλει τελευταία στην Κατούνα, δίκτυα τα
οποία είναι δαιδαλώδη, το 1980 είχαµε νερό µε δελτίο. Το 1990 είχαµε νερό µε υδροφόρες και σήµερα, ∆ήµαρχε, έχουµε νερό
µε υδροφόρες, φέρνουµε καθηµερινά υδροφόρα στο χωριό. Το 2020, ∆ήµαρχε, έχουµε νερό στην Κοινότητά µας µε οικιακές
δεξαµενές, ανάλογα τα χρήµατα τα οποία έχεις αγοράζεις 5 τόνους, 10 τόνους, 20 τόνους δεξαµενή, απορροφάς καθηµερινό
νερό γιατί πιστεύεις ότι µόνος σου εσύ είσαι σ’ αυτό το χώρο και κατοικείς και συνεχίζουµε παρακάτω. Εάν, κύριε ∆ήµαρχε, δεν
αντιµετωπιστούν τα έργα υποδοµών τα οποία γίνονται µε ένα σωστό και σοβαρό τρόπο, επιµένω, µε µία σοβαρή µελέτη, µε µία
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σοβαρή επιστασία και τουλάχιστον την ελάχιστη τεχνογνωσία· µετά από δέκα χρόνια, κύριε Αντιδήµαρχε, θα λέµε τα ίδια
πράγµατα, γιατί πριν από δέκα χρόνια τα ίδια πράγµατα ξαναείπαµε. Νοµίζω ότι όλη αυτή η σπατάλη των χρηµάτων γίνεται για
το πουθενά. Να σας αναφέρω ένα παράδειγµα, προχθές µου ζητήθηκε γνωµοδότηση για κύριο Γερµανό επενδυτή ο οποίος
επενδύει σε αγορά 2,5 χιλιόµετρα απ’ την Κατούνα, ο οποίος αιτείται νερό. Πέστε µου, κύριε ∆ήµαρχε, εγώ τι πρέπει να του
απαντήσω; Τι θα απαντούσατε εσείς, κύριε ∆ήµαρχε, απ’ τη στιγµή που η Κατούνα έχει οριακά νερό καθηµερινά; Έχει οριακά
κατοίκους, έχει οριακό παρκινγκ, έχει οριακό φορτισµό. Τι θα απαντάγατε;
Άρα, εκείνο που πρέπει να απαντήσουµε όλοι µαζί και να αναρωτηθούµε σήµερα εδώ πέρα που κουβεντιάζουµε δεν
είναι αν λύσανε οι περσινοί το νερό, οι προπέρσινοι και οι παρά προπέρσινοι, είναι για να κάνετε ένα γενικότερο σχεδιασµό και
να µας πείτε σε εµάς τους Κατουνιώτες, στους Τσουκαλαδιώτες, στους Άη-Λιώτες που πάνε τα χωριά µας. Αν τα χωριά µας,
πάµε, κύριε ∆ήµαρχε, να έχουµε µαζικό τουρισµό· να συµφωνήσουµε, να φτιάξουµε το παρκινγκ µας, να φτιάξουµε τα φώτα
µας, να φτιάξουµε τα σκουπίδια µας, να φτιάξουµε το νερό και πάµε παρακάτω. Αν, κύριε ∆ήµαρχε, δεν µπορούµε να δεχτούµε
άλλο κόσµο· τουλάχιστον εγώ µιλάω για τη δικιά µου περιοχή, γιατί η δικιά µου περιοχή είναι οριακά σε πληθυσµό και σε
τουρισµό και σε επένδυση· να βγει κάποιος απ’ αυτούς που λένε τα µεγάλα λόγια και να µας πει: «Μέχρι εδώ και µη παρέκει» κι
αυτό πρέπει να το δείξουµε εµπράκτως, κι αυτό πρέπει να το δείξουµε εµπράκτως. ∆ηλαδή, θα πρέπει να πούµε στο Γερµανό
επενδυτή: «Είσαι καλοδεχούµενος την Κοινότητά µας, απλά το έργο θα το κάνεις όπως πρέπει να το κάνεις», όχι να απλώνει
κάποιος υδραυλικός ένα σωλήνα στα 2,50 χιλιόµετρα και µόνο και µόνο για να γεµίσει, κύριε ∆ήµαρχε, θέλει 100 κυβικά µέτρα
νερό την ηµέρα…
Πρόεδρος: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
∆ιγενής Ιωαν. (Πρόεδρος Κοινότητας Κατούνας): Ναι, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, εντάξει, νοµίζω ότι δεν είπατε σε κανέναν
άλλον να ολοκληρώσει, µια στο τόσο µιλάµε, να πω κι εγώ αυτό που θέλω να πω.
(….) 3.000 δέντρα. Το φαντάζεστε το νούµερο; Ο Εθνικός Κήπος στην Αθήνα πόσα δέντρα µπορεί να έχει; 150 κυβικά
νερό την ηµέρα. Έχουµε επενδυτές, κύριε ∆ήµαρχε, που δε θεωρήσανε ότι πρέπει να παίρνουν άδεια για τεχνικές δεξαµενές,
για τσιµεντένιες δεξαµενές, για υπερµεγέθους δεξαµενές και πάµε παρακάτω. Εσείς πιστεύετε ότι αν αλλάξουµε έναν κεντρικό
αγωγό στο δρόµο της Κατούνας θα λυθεί το πρόβληµα; Ή αν βελτιώσουµε λίγο το νερό που έρχεται απ’ τον Άη-Γιώργη θα λυθεί
το πρόβληµα; Όχι, κύριε ∆ήµαρχε, εγώ δηλώνω σαν Πρόεδρος της Κοινότητας Κατούνας πως δε διορθώνεται έτσι το
πρόβληµα, το πρόβληµα διορθώνεται µε ένα γενικότερο σχεδιασµό. Να καθίσετε κάτω, κύριε ∆ήµαρχε, µαζί µε τις Κοινότητες,
να τους δώσετε τον αυξανοµένο ρόλο που επιβάλλεται να τους το δώσετε γιατί αυτοί ξέρουν τα µέρη τους και τα χωριά τους και
τους σωλήνες τους και που είναι σπασµένα κ.λπ., 68 βλάβες, κύριε ∆ήµαρχε, τρίχρονες φτιάξαµε µέσα σε ένα εξάµηνο, µέσα
στον κορωνοϊό (….). Αυτό το έφτιαξε όµως ο εθελοντισµός των κατοίκων της Κοινότητας παρέα µε τη διοίκηση της Κοινότητας
Κατούνας. Αυτός είναι σωστός σχεδιασµός, αυτός είναι πάµε προς τα κάτω και πάµε προς τα κάτω. Το να πούµε ευχολόγια και
το να πούµε «φέραµε νερό»· φέρανε νερό και οι προηγούµενοι και οι παρά προηγούµενοι και οι παρά προηγούµενοι φέρανε
νερό, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ροντογιάννης έχει το λόγο.
Ροντογιάννης Σπ. (Πρόεδρος Κοινότητας Τσουκαλάδων): Καταρχήν θέλω να κάνω µία διευκρίνιση σχετικά µε κάτι που είπε
ο κύριος Λιβιτσάνος για τον έλεγχο στους Τσουκαλάδες. Είχα παρευρεθεί κι εγώ και βοήθησα τον καταµετρητή για να εντοπίσει
κάποια ρολόγια, κάποιες ανεντόπιστες παροχές, περισσότερο ήταν αυτό το κοµµάτι, δηλαδή το ανεντόπιστο, να γίνει η
καταγραφή και να ταυτοποιηθούν. Βέβαια, αν ήταν παράνοµα, αυτά είναι ένα άλλο ζήτηµα που θα λυθεί εφαρµόζοντας τον
Κανονισµό της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Τώρα, σχετικά µε το θέµα που συζητάµε σήµερα έγινε και η συνέλευση στο χωριό και
παρευρέθηκαν οι περισσότεροι και αρχηγοί των παρατάξεων αλλά και άλλοι Σύµβουλοι, έγινε µία πολύ καλή κουβέντα και
πραγµατικά και σήµερα πιστεύω ότι θα βοηθήσει κι αυτή η συζήτηση σ’ αυτό το τεράστιο πρόβληµα που είναι και διαχρονικό και
βέβαια και ο Πρόεδρος της Κατούνας είπε πριν και µας γυρνάει πίσω πάρα πολύ, γιατί εγώ σκέφτηκα τα παιδικά µου χρόνια
που κουβαλούσα µε το γάιδαρο τις βαρέλες µε το νερό από µία δεξαµενή του χωριού κοινοτική, χτύπαγε η καµπάνα τα
απογεύµατα τον Αύγουστο για να βολευτούµε. Αυτό που χρειάζεται είναι ο σχεδιασµός πάνω απ’ όλα, κεντρικά βέβαια απ’ το
κράτος και εδώ ο ∆ήµος και να δοθεί προτεραιότητα σ’ αυτά τα έργα τα οποία έχουµε στείλει και ένα ψήφισµα της συνέλευσης,
πιστεύω να το έχετε λάβει, το οποίο θα βοηθήσει και εγώ είµαι στη διάθεση και της Υπηρεσίας Ύδρευσης και του ∆ήµου να
βοηθήσω σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η έλλειψη του νερού είναι υπαρκτή, αυτό είναι το ζητούµενο, ότι χρειαζόµαστε περισσότερο
νερό για τις σύγχρονες ανάγκες ενός ανθρώπου σήµερα. Βέβαια, υπάρχει και το θέµα της άρδευσης κ.λπ. που δεν υπάρχουν
τέτοια δίκτυα, τα οποία µέσω λιµνοδεξαµενών -δε ξέρω- ή µέσω αξιοποίησης των υδάτινων πόρων του νησιού κ.λπ. θα
µπορούν να διοχετευτούν σε άλλο δίκτυο για την άρδευση, να ας πούµε που δεν είναι για να µπαίνουν στο δίκτυο της ύδρευσης,
γιατί ακούστηκε απ’ τη Βασιλική κάτω και από περιοχές που µπαίνουν νερά ακατάλληλα στα δίκτυα για να πηγαίνουν σε οικίες
για πόσιµο κ.λπ. νερό.
Τα έργα αυτά, έτσι είπαν και πολλοί, είναι να γίνει άµεσα, να υπάρξει πίεση να κατασκευαστεί ο αγωγός ο κεντρικός, να
αξιοποιηθούν τα νερά είπαµε εδώ στον τόπο µας, γιατί έχουµε (…) απ’ τις µεγαλύτερες βροχοπτώσεις, και οι περιοχές βέβαια
πρέπει να αντιµετωπιστούν ισότιµα να πω και οι περιοχές που είναι εκτός οικισµών, γιατί είναι και εδώ το χωριό µου έχει και
υδροδοτούνται από Σφακιώτες, όπως κι άλλες περιοχές που είναι εκτός οικισµών, οι οποίες αφού τους δίνει το κράτος τη
δυνατότητα να κάνουν σπίτια κ.λπ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν σοβαρά και να αντιµετωπίζονται ισότιµα απ’ το ∆ήµο και απ’
το κράτος εν γένει κι αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια όχι µε λάστιχα διάσπαρτα και διάτρητα ή µέσα από ιδιοκτησίες, από κεντρικούς
δρόµους, δηλαδή το κεντρικό λάστιχο των ∆ήµων θα πρέπει να είναι επιχωµένο, να είναι µέσα από κεντρικούς δρόµους και από
κει και πέρα οι παροχές που θα φεύγουν να είναι απ’ το συγκεκριµένο σηµείο όλα τα ρολόγια, όλα τα υδρόµετρα και από κει και
πέρα την ευθύνη να την έχει οποιοσδήποτε έχει στο σπίτι την οικία ή την τουριστική εκµετάλλευση, ούτως ώστε το λάστιχο να
µην είναι επιφανειακό, να µπαίνει σαν… ∆ε ξέρω αν εκεί το έχει µέσα ο Κανονισµός, να είναι επιχωµένο, γιατί είναι πολύ
σηµαντικό και για την υγεία των κατοίκων, δε ξέρω αν έχουν αντεπίστροφες βαλβίδες, γυρνάνε τα νερά στο δίκτυο, ούτε που
ξέρεις τι γίνεται µέσα από τέτοια λάστιχα που είναι εκτεθειµένα στον ήλιο πολλές φορές.
Το άλλο που ακούστηκε πάρα πολύ απ’ τον Αντιδήµαρχο για παράνοµες παροχές κ.λπ., αυτό είναι θέµα του
Κανονισµού Ύδρευσης. Αν εφαρµοστεί ο Κανονισµός ακριβώς θα γίνουν όλα και θα εντοπιστούν και οι παράνοµες και
ανεντόπιστες και βέβαια το πολύ σοβαρό που πιστεύω ότι δεν έχει γίνει πολύ καλή εφαρµογή του Κανονισµού είναι το θέµα της
διαµέτρου των παροχών. ∆ηλαδή, παίρνεις ένα υδραυλικό αφού ο ∆ήµος δεν κάνει αυτή τη δουλειά, παίρνεις ένα υδραυλικό,
λέει: «Βάλε να έχεις νερό» και έχει γίνει διάτρητο, σουρωτήρι πραγµατικά, δηλαδή η παρανοµία η µεγαλύτερη είναι σ’ αυτό το
κοµµάτι πιστεύω, στις παροχές που µπαίνουν ανεξέλεγκτα µε 1-1,5 ίντσα µε 2 ίντσες για σπίτια και για χωράφια. Αυτό είναι
απαράδεκτο! Θα πρέπει να εφαρµοστεί ο Κανονισµός µε τις κοινές παροχές που χρειάζεται και όπου απαιτείται µεγαλύτερο
εύρος ας το δει η Υπηρεσία. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Να πω εγώ δυο πράγµατα τότε, γιατί άκουσα πολλά. Κανένας δε
µίλησε όµως για τα Συµβούλια του 2011, τον προπηλακισµό των Συµβούλων. Εκτός τις µελέτες, κύριε Σολδάτε· που σωστά
αναφέρατε υπάρχουν και δύο µελέτες, τις βλέπετε; Ογδόντα σελίδες, κανένας δεν τις αξιοποίησε, η ΕΥ∆ΑΠ µε πλήρη
καταγραφή των πάντων και όχι 1.000 χιλιοστά βροχής, 1.100 ακριβώς. Κανένας δεν τις αξιοποίησε, κανένας και κανένας δεν
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είπε να δώσουµε το έργο στην ΕΥ∆ΑΠ, απλώς να αξιοποιήσουµε αυτό που έγραψε η ΕΥ∆ΑΠ µέσα, γιατί η τεχνογνωσία της
ΕΥ∆ΑΠ δυστυχώς δεν υπάρχει αλλού, αυτά που έγραψε απλώς. Εγώ σέβοµαι για ιδεολογικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους
το σέβοµαι, δεν το αποδέχοµαι όµως ότι η ΕΥ∆ΑΠ θα µας έπαιρνε το νερό, δεν το δέχοµαι, γιατί κι άλλα δώσαµε σ’ αυτή την
έρµη την Ελλάδα, 4.500.000 πολίτες υδρεύονται απ’ την ΕΥ∆ΑΠ στην Αθήνα και κανένας δεν έχει πρόβληµα και να µη
θυµηθούµε εκείνα τα Συµβούλια, γιατί αυτά τα Συµβούλια πλέον δε γίνονται έτσι, τον προπηλακισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων
από κατοίκους της Λευκάδας, δεν ήταν ωραία πράγµατα αυτά, αλλά η µελέτη υπάρχει, κανένας δεν την ωραία πράγµατα αυτά,
αλλά η µελέτη υπάρχει, κανένας δεν την αξιοποίησε, κανένας και µε πλήρη καταγραφή των πάντων, µέχρι που γράφει µέσα σε
ένα σηµείο ότι δε θα χρειαστεί ούτε το νερό του Άη-Γιώργη εάν διαχειριστούµε σωστά τα νερά της Λευκάδας. Αυτό γράφει.
Κύριε ∆ήµαρχε και κύριε Αντιδήµαρχε, θέλετε να απαντήσετε κάτι;
Λιβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να απαντήσω.
Πρόεδρος: Κύριε Αντιδήµαρχε, έχετε το λόγο.
Λιβιτσάνος: (…) να κάνουµε µία συζήτηση για την ύδρευση και κάποιοι –και χαίροµαι γι’ αυτό- τοποθετηθήκανε -όπως ο κύριος
Σολδάτος, όπως ο κύριος ∆ιγενής και ο κύριος Λάζαρης Απόστολος- και είπανε κάποια πράγµατα και κάποιες προτάσεις. Αυτό
όµως που µου προκάλεσε µεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι χωρίς να κατηγορήσω την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, χωρίς να πω
κάτι, όλοι οι Σύµβουλοι της τοποθετηθήκανε στην ύδρευση και µου προκαλεί και εντύπωση ότι όλα αυτά τα έργα που κάνανε
αυτοί, φαινόταν σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι (.), ενώ όλες οι δηµοπρασίες ξεκινήσανε και τα έργα υλοποιούνται (τα τρία
µεγάλα), θα υλοποιηθούν απ’ τη δικιά µας ∆ηµοτική Αρχή. Είπε ο κύριος Χαλικιάς ότι στο ∆ήµο υπάρχει συνέχεια. Τη συνέχεια,
κύριε Χαλικιά, στο ∆ήµο, δεν την είδα όταν βγάζετε φωτογραφίες στον Άγιο Μηνά και στην Πόντη-Βασιλική και λέγατε ότι το
έργο είναι δικό σας και κατηγορούσατε εµάς ότι εµείς σας παίρνουµε τα έργα που δηµοπρατείτε. Αυτό δεν το είδα πουθενά
όµως, αλλά για την ύδρευση σήµερα και για να προσωποποιήσουµε το πρόβληµα στο Γιάννη Λιβιτσάνο «έχει συνέχεια ο
∆ήµος». Βέβαια και έχει συνέχεια ο ∆ήµος, βέβαια παραλάβαµε πράγµατα σωστά και το είπα, παραλάβαµε όµως και φάκελο µε
χρέη, κύριε Σέρβο, και χωρίς συµβάσεις, επειδή µας κατηγορείτε ότι έχουµε απλήρωτο κόσµο, εσείς είχατε απλήρωτο κόσµο και
αναγκαστήκαµε φέτος να τις βγάλουµε για να τους πληρώσουµε και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Εµείς τους πληρώσαµε όλους
τέλος του χρόνου µε δύο συγκεκριµένες διαδικασίες, να τα λέµε όλα εδώ πέρα. Εγώ, κύριε Σέρβο, δε σας κατηγόρησα για κάτι,
τη µελέτη που λέτε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων· αυτή εκτελούµε αυτή τη στιγµή, αυτή µελετάµε σαν ∆ηµοτική Αρχή
και σαν Τεχνική Υπηρεσία για να προχωρήσουµε παρακάτω. Εµείς βέβαια δεν το ξέρουµε, θα ‘ρθειτε εσείς να µας το πείτε, όταν
µας δώσατε τους φακέλους φύγατε και τίποτα και µας δώσατε ένα χαρτί µε τα γράµµατά σας ότι: «Ξέρετε, παιδιά, έχουµε κι
αυτά», σε µια νέα ∆ηµοτική Αρχή. ∆εν αποποιούµαστε καµία ευθύνη, και ο κύριος ∆ήµαρχος πριν από λίγο είπε συγγνώµη
στους πολίτες, κι εγώ ζητώ συγγνώµη στους πολίτες και παίρνω και την ευθύνη ολοκληρωτικά για το θέµα του ενός µήνα στη
Λευκάδα που έγινε, αλλά µην τα ισοπεδώνετε όλα, γιατί εµείς δεν ισοπεδώσαµε κανέναν, ούτε κατηγορήσαµε κανέναν, ούτε
είπαµε ότι θα ιδιωτικοποιήσουµε το νερό, κύριοι, οι οποίοι σήµερα σας έπιασε ο πόνος για το νερό όλους, όταν δεν έχετε
περάσει ποτέ απ’ το γραφείο µου να που πείτε: «Τι γίνεται ρε φίλε µ’ αυτό το νερό;» Και να µου δώσετε µία πρόταση. Όταν
αυτοδιοικητικός που θέλει να λέγεται έµπειρος και να κάνει και να µας συµµορφώνει µε τους Κανονισµούς δε ξέρει το άρθρο 22
«παράνοµες συνδέσεις-απαγορεύσεις» που λέει ότι: «Κλοπή αποτελεί επίσης κι αυτό (..) σύνδεση ιδιωτικής παροχής», κύριε
Γληγόρη, που µου το παίζετε αυτοδιοικητικός, ενώ εµείς δεν είµαστε αυτοδιοικητικοί, εµείς ήρθαµε εδώ να ιδιωτικοποιήσουµε
όλη τη Λευκάδα. Ποιος (…)…
Γληγόρης Χρ.: Με ονόµατα τα επίθετα κύριε Λιβιτσάνο, µε ονόµατα τα επίθετα.
Λιβιτσάνος: Γληγόρη Κώστα, συγγνώµη, Γληγόρη Κώστα.
Πρόεδρος: Κύριε Λιβιτσάνο, δε χρειάζεται…
Λιβιτσάνος: Ένα λεπτό κύριε…
Πρόεδρος: Εγώ καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, (….) να χρησιµοποιούµε επίθετα.
Λιβιτσάνος: (…..) να αποκατασταθεί η αλήθεια…
Πρόεδρος: Η αλήθεια λέγεται και µε άλλο τρόπο, χωρίς προσβλητικά επίθετα.
Λιβιτσάνος: Η αλήθεια λοιπόν λέγεται όπως τη νοµίζει ο καθένας και µπορεί να την εκφράσει, δεν κατηγόρησα ούτε έβρισα
κανέναν. Μας είπε ότι δε ξέρουµε από αυτοδιοίκηση ο άνθρωπος που είναι οκτώ χρόνια εδώ µέσα και δεν έχει φέρει µία
πρόταση πουθενά και µιλάνε µόνο µέσω facebook µε δέκα like. Αυτός είναι ο αυτοδιοικητικός κύριος Γληγόρης Κώστας. Ενώ
εµείς είµαστε εδώ -και το ‘χω πει σε όλα τα Συµβούλια- ανοιχτοί σε κάθε πρόταση, σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και
σε όλο τον κόσµο, δεν έχουµε πετάξει έναν έξω απ’ το γραφείο µας, είτε γιατί ήταν µε τον κύριο ∆ρακονταειδή, είτε µε τον κύριο
Σολδάτο, είτε µε τον κύριος Βερροιώτη. Συγχαίρω και τον κύριο γι’ αυτά που είπε εκτός απ’ την ιδιωτικοποίηση, σωστά τα είπε,
και εµείς αυτό θέλουµε να κάνουµε κύριε Βερροιώτη, µε τον κόσµο είµαστε, µε τους πολίτες είµαστε, είµαστε εµείς µε τα
συµφέροντα; Ποια συµφέροντα; Όταν βγαίνουµε και ανακοινώνουµε για τις παράνοµες παροχές και όταν εσείς οι ίδιοι λέτε ότι
µεγάλα συµφέροντα έχουν παράνοµες παροχές… Με τον κόσµο είµαστε και εµείς και γι’ αυτό ήρθαµε εκεί πέρα. Για ποια
ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης µιλάτε; Ποιος το είπε αυτό το πράγµα; Ακούσατε απ’ το στόµα του ∆ηµάρχου, των ∆ηµοτικών
Συµβούλων της συµπολίτευσης εµένα τον ίδιο να πω για ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης; Εγώ είπα την προσωπική µου άποψη
και µόνο, ότι τότε έπρεπε να γίνει και όλοι σας το ξέρετε ότι έπρεπε να γίνει, γιατί ακόµη και σήµερα όπως είπε ο κύριος
∆ιγενής, όπως είπε ο κύριος Ροντογιάννης, όπως λέτε όλοι· υπάρχει ένα δίκτυο σουρωτήρι. ∆έκα χρόνια δεν το έφτιαξε κανένας
ή µάλλον το βελτιώσανε όσο µπορούσαν και περιµένετε σε ένα χρόνο ο Καλός και ο Λιβιτσάνος να λύσουν το θέµα της
ύδρευσης, των απορριµµάτων, του δηµοτικού φωτισµού σε ένα χρόνο, γιατί ο ∆ήµος έχει συνέχεια και ο ∆ήµος έχει συνέχεια και
στα καλά και στα κακά κύριοι, δεν είναι µόνο τα καλά που έχει συνέχεια, και στα κακά ή καµία ∆ηµοτική Αρχή δεν έκανε λάθη;
Εµείς κάναµε τα περισσότερα. Τα απορρίµµατα τα φέραµε σε µία πολύ καλή κατάσταση και γι’ αυτό κατηγορούµαστε κιόλας.
Κατηγορήσαµε κάποιον πριν για τα απορρίµµατα; Όχι. Μιλήσαµε για κάποιον πριν για…; Όχι. Είπαµε ότι: «Βρήκαµε κάτι και το
πήγαµε παραπέρα και σας είχαµε και απέναντι τους πιο πολλούς στα απορρίµµατα µε δηµοσιεύµατα, µε αναρτήσεις, µε το να
βάζουµε έκρηξη στους γείτονες µας του ∆ήµου Ακτίου-Βόνιτσας και να τρέχουµε εµείς να µαζέψουµε τα ασυµµάζευτα. Η πόλη
σας δε θέλατε να βρωµάει, ούτε τα χωριά σας, αλλά έπρεπε να κάνουµε τι, µαγικά; Να τα πετάξουµε πού; Να τα πάµε πού;
Κλείσαµε εδώ πέρα το Χ.Α.∆.Α. που έχουµε και µόνο που (…), το κλείσαµε όµως εµείς, εµείς την κλείσαµε αυτή την ταφή που
γινόταν τόσα χρόνια, την κλείσαµε, όπως και για το νερό θα βάλουµε το µαχαίρι στο κόκαλο και όπως είπε και κάποιος: «∆ε
γίνεται οµελέτα αν δε σπάσουµε αβγά.» Εµείς θα τα σπάσουµε. ∆εν κατηγόρησε κανένας κανέναν, είπα να κάνουµε µία
εποικοδοµητική συζήτηση, δεν (.) κανένα φωτογραφικό υλικό απ’ τα αντλιοστάσια που µιλάτε, γιατί το είπαν και δύο-τρεις, ότι
από εκεί ξεκινάει το νερό… Όσο, κύριε Γληγόρη, για το αντλιοστάσιο του Ακτίου, δεν έχει καµία ζηµιά το αντλιοστάσιο του
Ακτίου απ’ τον Ιούνιο, καµία, καµία, δεν έκλεισε ποτέ το νερό απ’ το Σύνδεσµο για το αντλιοστάσιο του Ακτίου, αφήστε τα αυτά,
να µιλάµε για την πραγµατικότητα. Το πόσες ώρες δουλεύει ο κάθε άνθρωπος που ειπώθηκε, είναι δικό του πρόβληµα, ο κάθε
άνθρωπος µπορεί να δουλεύει είκοσι τέσσερις ώρες και να παράγει ένα και ο άλλος να δουλεύει τρεις και να παράγει δέκα. Εγώ
δεν έκρινα κανέναν, ούτε πόσες ώρες δούλευε ο κύριος Σέρβος, ούτε ο κύριος (.), ούτε ο κύριος Καλός, δε µε ενδιαφέρει. Εµένα
µε ενδιαφέρει ότι είπαµε πράγµατα που ισχύουν και τα λέτε και µόνοι σας, αυτά που είπα εγώ πριν, τις απαντήσεις µου, µου τα
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λέτε στις τοποθετήσεις σας όλοι, το ίδιο λέτε κύριοι, δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά λένε όλοι ότι φέτος ήταν το χειρότερο
καλοκαίρι. Για θυµηθείτε το ’14, το ’15 και το ’16 τι ήταν, για θυµηθείτε το τι γινόταν πριν δέκα χρόνια (απ’ το ’10 µέχρι το ’16),
θυµηθείτε, κι εγώ σας λέω συγκεκριµένες το ’14, το ’15 και το ’16. Επειδή µια χρονιά βελτιώσατε -και µπράβο σας- το δίκτυο
(πέρυσι) και είχε νερό η Λευκάδα, δε σηµαίνει ότι φέτος τα καταργήσαµε όλα εµείς. Και σχεδιασµό είχαµε, και πρωτοβουλίες
πήραµε και αυγά σπάσαµε και αυτό θα κάνουµε και πάλι, κι εγώ σας καλώ όλους να ‘ρθειτε να µου δώσετε προτάσεις σαν
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και σαν δηµότες της Λευκάδας που θέλετε όλοι να έχετε νερό.
Τα απάντα ξέρουµε κύριε Σέρβο, και όταν αναφέρθηκα σε δεκαέξι αντλιοστάσια, λέω δεκαέξι τοποθεσίες που έχει ο
Σύνδεσµος µε δεξαµενές και αντλιοστάσια. ∆εν είµαι απαιτητικός, αλλά δέκα άτοµα στην ύδρευση δεν παραλάβαµε κύριε Σέρβο
που είπατε στη συνέντευξή σας, δεν παραλάβαµε δέκα άτοµα στην ύδρευση εσωτερικούς συνεργάτες, που τους βρήκατε
αυτούς; Εκτός αν δια µαγείας εξαφανιστήκαν (…) του ’19. Και το Σύνδεσµο που λέτε λοιπόν κύριε Γληγόρη Κώστα ότι «είναι
ξεχωριστός απ’ το ∆ήµο», έ αυτό έκανα λοιπόν! Έχω πάρει απόφαση για ανασύσταση Οργανισµού, για να γίνει Οργανισµός ο
Σύνδεσµος. Ποιος το έκανε ένα χρόνια; Κανένας. Για τη ∆.Ε.Υ.Α. που είπε ο ∆ήµαρχος (τη ∆.Ε.Υ.Α.Λ.) προσπαθούµε να την
κάνουµε. Έ βέβαια, έπρεπε να τα κάνουµε σε ένα µήνα εµείς, όχι σε ένα χρόνο για να είµαστε καλοί. Γιατί, νοµίζετε ότι εµείς
είµαστε ευχαριστηµένοι απ’ την απόδοση της ύδρευσης; Όχι βέβαια, όχι. Αλλά µη µου λέτε ότι είµαστε αδιάφοροι και δεν είχαµε
σχεδιασµό. Και σχεδιασµό έχουµε και ενδιαφέρον έχουµε και φτάνει που οι πολίτες της Λευκάδας, το υγιές κοµµάτι των πολιτών
της Λευκάδας µας το δηλώνει καθηµερινά, είτε µε µηνύµατα, είτε µε δια ζώσης παρουσία τους και µας λένε: «Προχωρήστε, έτσι
πρέπει να γίνει.»
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Αντιδήµαρχε.
Λιβιτσάνος: Πέραν τούτου, εγώ θα πω ότι οι περισσότερες τοποθετήσεις ήταν εποικοδοµητικές, µακάρι τρεις και τέσσερις
η
η
φορές το χρόνο να κάνουµε αυτές τις κουβέντες για την ύδρευση και απ’ την 1 Σεπτέµβρη, από αύριο µάλλον (να µη λέω 1
η
Σεπτέµβρη και γραφικός µε την 1 Σεπτέµβρη) όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο µου και της Τεχνικής Υπηρεσίας (…) κάνουµε
συνέχεια συσκέψεις· που κάνουµε κάθε µέρα συσκέψεις για την ύδρευση, να ‘ρθει να µας καταθέσει και προτάσεις που µπορεί
να έχει και εµείς να µην τις έχουµε και θα χρησιµοποιήσουµε και τις µελέτες (….) της ΕΥ∆ΑΠ και του ΣΥ∆ΙΣΑ τη µελέτη που τη
χρησιµοποιούµε και µ’ αυτή ξεκινήσαµε να κάνουµε δουλειά και ό,τι µας άφησε ο κύριος Σέρβος και ό,τι µας άφησε ο κύριος (.)
και ό,τι µπορεί ο καθένας να βρει µέσα από… Καλώ και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων να µας δώσουν στοιχεία που
έχουν, γιατί όπως λένε, το δίκτυο είναι -το λένε- χαοτικό, θα το πω «αχανές» εγώ, για να µη χρησιµοποιήσω τη λέξη «χαοτικό».
Αυτά είχα να πω και πιστεύω ότι την επόµενη φορά που θα µιλήσουµε για την ύδρευση θα έχουµε και ένα σχέδιο
στρατηγικό της Λευκάδας που ποτέ δεν είχε η Λευκάδα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε, θα µιλήσετε τώρα ή να δώσω δευτερολογίες;
∆ήµαρχος: Να δώσετε δευτερολογίες κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Φίλες και φίλοι, αναγνωρίζω το γεγονός ότι µε εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις απόψε έγινε µία εποικοδοµητική
συζήτηση. Σύµφωνα δε µε την τοποθέτηση του Αντιδηµάρχου κατά την εξέλιξη της συζητήσεως, πιστεύω ότι το µήνυµα απ’ τον
αµέσως ενδιαφερόµενο και Προϊστάµενο της διαδικασίας υδροδότησης έχει απολύτως ληφθεί και η δέσµευση για το γεγονός ότι
θα υπάρξει και κατάθεση σχεδιασµού και στρατηγικής εκ µέρους τους στο προσεχές χρονικό διάστηµα είναι κάτι πολύ
σηµαντικό. Εγώ θέλω να εστιάσω το γεγονός ότι φίλες και φίλοι της ∆ηµοτικής Αρχής έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγµή τρία
πολύ σηµαντικά εργαλεία. Το ένα είναι: Η µελέτη εκατοντάδων σελίδων του καθηγητή Ξενοφώντα Σταυρόπουλου, η οποία
ισχυρίζεται ότι µε την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της Περιφερειακής µας Ενότητας είναι δυνατόν να καλυφθεί το µέγιστο,
ένα πολύ µεγάλο µέρος έως και ολόκληρο των αναγκών µας σε νερό. Το δεύτερο είναι: Μία µελέτη η οποία βρίσκεται σε
αδράνεια και η οποία κάποια στιγµή δηµιούργησε αισιόδοξες προοπτικές και µιλώ για την τηλεµετρία η οποία αποσκοπούσε σε
ένα έργο προϋπολογισµού 3.200.000,00 ευρώ περίπου, όµως αυτό το έργο χάθηκε, απεντάχθηκε και καλά είναι να
προβληµατιστούν ορισµένοι γιατί απεντάχθηκε τότε, δε θέλω να πω περισσότερα, δεν είναι της ώρας, δε χωράει ο χρόνος… Η
δε τελευταία µελέτη που επίσης δεν προχώρησε και είναι επίσης σε αδράνεια, είναι αυτή που αφορά στα έργα διαχείρισης της
ύδρευσης ∆ήµου Λευκάδας. Εγώ είπα µεταξύ 2 και 2.500.000,00 ευρώ, ο κύριος Σέρβος µε διόρθωσε, µου είπε πως είναι λίγο
παραπάνω, νοµίζω πως δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία, και που αφορά στην αξιοποίηση του µεγάλου
αποθέµατος στην περιοχή ‘Αηδονάκι’, καθώς επίσης και στο γεγονός ότι δια της µελέτης αυτής επρόκειτο να γίνει και
αντικατάσταση 14.000 µέτρων δικτύου το οποίο ήταν προβληµατικό. Είναι κι αυτή σε αδράνεια.
Απ’ την πλευρά µας θα στηρίξουµε κάθε εποικοδοµητική προσπάθεια σ’ αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας θέλω να
πω ότι η περιπτωσιακή και συγκυριακή αντιµετώπιση κατά τις τελευταίες δεκαετίες του προβλήµατος του νερού µε επάρκεια αν
θέλετε, αλλά µε πρόβληµα εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε φορά οι βλάβες δεν προλαβαίνονταν και κάναµε κάποιο χρόνο για
την αποκατάσταση, αλλά πάντως την αποκατάσταση η Λευκάδα συνέχιζε να έχει νερό. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πράγµατι
κύριε Ρόκκο υπάρχει επάρκεια στους υδάτινους πόρους της Λευκάδας παρά το προβληµατικό δίκτυο του αγωγού µεταφέρει το
νερό απ’ τον Άη-Γιώργη. Ακριβώς λοιπόν και σ’ αυτό συµφωνούµε και είναι κι αυτό αν θέλετε που τεκµηριώνει η µελέτη του
κυρίου Ξενοφώντα Σταυρόπουλου. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Σολδάτο. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταρχήν, θέλω να πω ότι απ’ το σύνολο της κουβέντας που έγινε νοµίζω ότι η ∆ηµοτική Αρχή ανεξάρτητα
από εξαιρέσεις ή και ανεξάρτητα από µικρο-εντάσεις που κι αυτές ελάχιστες ήταν, βοηθήθηκε απ’ την κουβέντα, νοµίζω ότι
βοηθήθηκε και έτσι το αισθάνοµαι, έτσι το λέω.
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι το εξής: Μπαίνει ένα ζήτηµα σε σχέση µε το σχεδιασµό. Ακούει και ο κόσµος
«σχεδιασµό» (εννοώ ο κόσµος έξω απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι πολίτες δηλαδή), ακούει για διάφορες µελέτες, αλλά κοιτάξτε
να δείτε τώρα. Αυτό το γενικά θεωρητικό είναι προβληµατικό. Από ποια άποψη; Εγώ ανέπτυξα µε πολύ ταχείς ρυθµούς
προηγουµένους πως πρέπει να πορευτούµε µε βάση το σχεδιασµό. Όταν πας να κάνεις το σχεδιασµό στο τοπικό επίπεδο των
δικτύων σου, των αντλιοστασίων σου -δεν αναφέροµαι στο έργο απ’ το Λούρο- πρέπει αυτά τα έργα και αυτός ο σχεδιασµός
που ήδη υπάρχει από πολλές µελέτες (θα σας πω και για τη µελέτη της ΕΥ∆ΑΠ, δεν είναι µελέτη της ΕΥ∆ΑΠ, είναι άλλο
πράγµα, θα σας εξηγήσω κύριε Ρόκκο), κάποια απ’ αυτά ήδη εκτελούνται, είναι σε διαδικασία δηµοπράτησης, π.χ. το ‘Αηδονάκι’
που έπαιξε πολύ σήµερα το έργο στο ‘Αηδονάκι’· που πράγµατι θα βοηθήσει όλη την περιοχή του Ελλοµένου, είναι ένα έργο
προς δηµοπράτηση· που σηµαίνει: Έχουµε ένα απ’ τα εκατό προβλήµατα λιγότερα ή το έργο ας πούµε -πως το λένε- του
αγωγού των Τσουκαλάδων –του κεντρικού πάντα, σ’ αυτό αναφέροµαι- είναι ένα δεύτερο ή για παράδειγµα ένα που δε γίνεται
και πρέπει να είναι στις προτεραιότητες µας, πρέπει να είναι πως θα οδηγηθεί στο πάνω µέρος µε όλο αυτό τον όγκο των
λάστιχων που έχουµε στο επίπεδο και των Τσουκαλάδων -αναφέροµαι στα ορεινά- και του Αγίου Νικήτα, της περιοχής του
Αγίου Νικήτα. Άρα, εκεί πρέπει να πας σε ένα τέτοιο έργο για να βοηθήσεις το δίκτυο σου, για να το συµµαζέψεις, για να µην
έχεις την εικόνα που πολλοί περιέγραψαν.
Τρεις παρατηρήσεις και τελείωσα. Παρατήρηση νούµερο 1. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος ∆ιγενής και
συµφωνώ απολύτως µαζί του και πρέπει να το κρατήσει η ∆ηµοτική Αρχή αυτό, όπως και εµείς όλοι πρέπει να κάνουµε, ότι δε
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φτάνει να εκτελέσεις ένα έργο, παίζει πολύ µεγάλο ρόλο πως το λειτουργείς, πως το συντηρείς ειδικά στην ύδρευση, ειδικά στην
ύδρευση.
Παρατήρηση νούµερο 2. Μπήκε ένα ζήτηµα απ’ τον κύριο Λιβιτσάνο -στο κλείσιµο εννοώ της τοποθέτησής του- ότι δεν
παρέλαβε. Κύριε Λιβιτσάνο, µπορεί να είµαστε σε τηλεδιάσκεψη αλλά φέρνετε λίγο στη φαντασία σας ότι µε κοιτάτε και φέρνω κι
εγώ ότι σας κοιτάζω. Πότε ζητήσατε την όποια βοήθεια απ’ τον αντίστοιχο αρµόδιο Αντιδήµαρχο -στον τοµέα σας λέω- πριν
η
αναλάβετε την 1 Σεπτέµβρη; Πότε τη ζητήσατε; Τη ζητήσατε; Νοµίζω ότι δεν τη ζητήσατε και δεν είστε και ο µόνος κι αυτό είναι
το κακό. Υπήρχαν φυσικά άλλοι Αντιδήµαρχοι που είναι σήµερα στη ∆ηµοτική Αρχή οι οποίοι τη ζήτησαν και µπράβο τους και
καλά έκαναν, εµείς το ίδιο κάναµε, εµείς το κάναµε όλοι όµως τότε, όταν παραλάβαµε. Θα παρακαλούσα λοιπόν, µη µου λέτε
τώρα να ‘ρθουµε στο γραφείο σας να σας κάνουµε προτάσεις διότι και προτάσεις έχετε και όποτε θέλετε εσείς µπορούµε αυτές
και να τις εξειδικεύσουµε.
Κλείνω µε το τελευταίο. Κύριε Ρόκκο, επειδή εσείς το είπατε, δεν υπάρχει µελέτη της ΕΥ∆ΑΠ, υπάρχει µία καταγραφή
που έκανε η ΕΥ∆ΑΠ, είναι µία καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και που είχε φυσικά µέσα και προτάσεις, δεν είναι
µελέτη µε την έννοια που όλοι ξέρουµε του τι είναι µελέτη. Η µελέτη που ήδη υπάρχει και που αναφέρθηκε προηγούµενα (του
ΣΥ∆ΙΣΑ) είναι πολύ πιο πλήρης σε ό,τι αφορά και τα ζητήµατα της καταγραφής, αλλά και γενικότερα είναι πιο πλήρης, άλλωστε
αυτό γίνεται αντιληπτό αν θέλετε και απ’ το σύνολο της µελέτης αν τη δεις ως όγκο, έτσι; Ως όγκο, ως ποσότητα δηλαδή. Θα
έλεγα το εξής: Το ζήτηµα της ΕΥ∆ΑΠ δεν είναι ζήτηµα να καταραστούµε ή να µην καταραστούµε, να πούµε να γίνει ή να πούµε
να µη γίνει, έχει σηµασία µε σοβαρά επιχειρήµατα να πούµε ποιο είναι το ορθό, αλλά µε µία προϋπόθεση συνάδελφοί µου, όλοι
έχετε στο µυαλό σας µία ΕΥ∆ΑΠ που τη ξέραµε από παλιά (εδώ και δεκαετίες) και η οποία τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει
πλήρως ο χαρακτήρας της, πλήρως. Άρα, δεν είναι τόσο απλό να λες µε ένα ξερό «ναι» ή µε ένα ξερό «όχι» αυτό που έχεις να
πεις, πρέπει να το λες τεκµηριωµένα και φυσικά πρέπει εάν τέτοια πρόθεση υπάρχει απ’ τη µεριά της ∆ηµοτικής… ή σκέψη, ας
την πω σκέψη µάλλον, όχι πρόθεση, νοµίζω ότι µπορεί να την καταθέσει και ευχαρίστως να καθίσουµε και να κουβεντιάσουµε
µε σοβαρό τρόπο και µε επιχειρήµατα να δούµε αν τελικά συµφέρει τι συµφέρει το ∆ήµο, τι συµφέρει την τιµολογιακή του
πολιτική και µια σειρά άλλα πράγµατα. Συµπέρασµα, εγώ απ’ τη συζήτηση, σας το λέω µε πολύ σαφή και καθαρό τρόπο, όπως
στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είπα ακριβώς το αντίθετο, είµαι ικανοποιηµένος, νοµίζω ότι όλοι λίγο ως πολύ στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων µε βάση το µέγεθος του προβλήµατος και νοµίζω ότι οπλίζεται η ∆ηµοτική Αρχή και µε
περισσότερη συναίνεση και οπλίζεται αν το θέλει και το επιδιώξει ακόµα περισσότερο και µε περισσότερες προτάσεις, ούτως
ώστε βήµα-βήµα -γιατί έτσι µόνο µπορεί να βελτιωθεί- να κάνουµε και στον τοµέα αυτό τη Λευκάδα καλύτερη.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Πραγµατικά κι εγώ ήθελα να πω πως η συζήτηση αυτή ασχέτως αν θα φέρει αποτέλεσµα ή όχι ήταν µία
συζήτηση η οποία σίγουρα θα βοηθήσει και τη διοίκηση κι αυτούς που ακούσανε κάποια πράγµατα απέξω, αλλά δυστυχώς,
ξέρετε, για εµένα λόγω του επαγγέλµατός µου και της ενασχόλησής µου όλ’ αυτά τα τελευταία 5 χρόνια µε τα κοινά, έχω
παρακολουθήσει πολλές ηµερίδες και σεµινάρια, όλ’ αυτά µε ταξίδια και προσωπικό χρόνο, έχω αφήσει ένα κοµµάτι του
επαγγέλµατός µου για να µπορέσω να ανταποκριθώ ας πούµε στις απαιτήσεις της θέσης που βρίσκοµαι. Αυτή είναι µία
προσωπική επιλογή βέβαια, αλλά έξω υπάρχουν πολλοί υβριστές οι οποίοι… Σαν σήµερα, σαν τον κύριο Λιβιτσάνο, ο οποίος
όταν δεν του αρέσει κάτι το οποίο λέµε το µόνο που ξέρει να κάνει είναι να βρίζει. Εντάξει, αυτοί είναι, ο συνεργάτης του
∆ηµάρχου είναι, ο συνοδοιπόρος του, δεν είναι δικιά µου επιλογή, ο κύριος ∆ήµαρχος τον επέλεξε, µε γεια του, µε χαρά του ας
πούµε, απλώς για την ιστορία και µόνο, τέτοιες µέρες πριν ένα χρόνο σε συναντήσεις που είχαµε µε τον κύριο ∆ήµαρχο, γιατί
τέτοια εποχή είχε αποφασίσει µε ποιους θα συνεργαστεί, εµείς απ’ την πλευρά µας ως συνδυασµός είχαµε ζητήσει να
αναλάβουµε… Και επειδή δεν έχω µιλήσει γι’ αυτό, ξέρετε, γιατί δε µ’ αρέσει να µιλάω, εγώ είµαι απ’ τους ανθρώπους που
προσπαθώ πάντα να κάνω και όχι να µιλάω ας πούµε, είναι πολύ εύκολο να µιλάω… Εµείς λοιπόν του είχαµε ζητήσει ως
συνδυασµός να αναλάβουµε και την ύδρευση εξολοκλήρου και την αποχέτευση και τα απορρίµµατα· την καθαριότητα στην
Ορεινή Λευκάδα, τα πάντα, γιατί δε φοβόµασταν απολύτως τίποτα. Είχαµε πλήρη γνώση της κατάστασης και δεν ήµασταν
µαθητευόµενοι όπως η σηµερινή διοίκηση στο κοµµάτι της ύδρευσης, µε πλήρη άγνοια εµφανίστηκε να µας κατηγορεί και να
µας καθυβρίζει για άλλη µια φορά. Ήµασταν λοιπόν πλήρως… Ήµασταν πανέτοιµοι για τη διοίκηση της επόµενης µέρας, δε θα
χάναµε ούτε ηµέρα και γι’ αυτό το λόγο όχι απλώς δεν κολλήσαµε, ζητήσαµε να πάρουµε και το πιο δύσκολο κοµµάτι της
Λευκάδας, των προβληµάτων της Λευκάδας, έτσι; Βέβαια, οι Σύµβουλοι του κυρίου ∆ηµάρχου, πιθανόν και ο κύριος Λιβιτσάνος
αυτή τη στιγµή που µιλάει, αλλά και οι όµοροι, ο περίγυρος του τέλος πάντων τον συµβούλεψαν να κοιτάξει το ∆ήµο µαθηµατικά
και αριθµητικά και όχι να τον κοιτάξει µε το τι χρειάζεται αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος της Λευκάδας και τα πόσα άτοµα χρειάζεται
πραγµατικά για να µπορέσει να επανέλθει και να πούµε ότι ξεκινάει, να κάνει µια καλή επανεκκίνηση σε µία νέα θητεία. Αντί
λοιπόν να κοιτάξει αυτό, το κοίταξε µαθηµατικά και λέει: «Ένας και ένας, µισός και µισός, ένας από εδώ, δύο…» Αντί να πει:
«Παιδιά, και ο κύριος Σολδάτος και ο κύριος ∆ρακονταειδής (οι συνδυασµοί εννοώ) και του κυρίου Γληγόρη και οι υπόλοιποι·
όπου µπορεί ο καθένας να βοηθήσει.» ∆υστυχώς, βέβαια αυτή η επιλογή του κυρίου ∆ηµάρχου τότε (πριν ένα χρόνο) µας
έφτασε και στην κατάσταση τη σηµερινή. Εντάξει, δεν είναι η ευθύνη δικιά µας, είναι επιλογές αυτές που κάνει ο καθένας. Κύριε
Λιβιτσάνο, ξέρετε ότι για εµένα πραγµατικά είναι πολύ εύκολο και εδώ απ’ το γραφείο που είµαι να σας διαβάσω από
διδακτορικές διατριβές που έχω διαβάσει για την ύδρευση, µεταπτυχιακά και να κάθοµαι να λέω και να λέω και να λέω πως
πρέπει να ‘ναι η διαχείριση, είναι ωραία λόγια αυτά πραγµατικά, αλλά αυτά είναι για άλλους, όχι για εµένα που τυχαίνει να είµαι
στο επάγγελµα µηχανικός, αντί να σας πω ας πούµε τις µεθοδολογίες, τι είναι ανταποδοτικότητα του νερού, τι τιµολογούµε, πως
τιµολογούµε, πως κάνουµε τις απώλειες… Είναι πολύ απλό αυτά που ζητάτε εσείς να σας πούµε εµείς προτάσεις. Τι προτάσεις
ζητάτε από εµάς; Είστε Αντιδήµαρχος αυτή τη στιγµή. Τι θέλετε να σας πούµε; Να σας πω τι; Να σας πω για τις (.) απώλειες και
πως θα τις καλύψουµε; Τι θέλετε να σας πω, να σας πω ας πούµε για τις αποµονωµένες ζώνες; Για τηλεµετρία; Για γεωγραφικά
συστήµατα πληροφοριών; Έχω βαρεθεί να τα λέω και έχω κουραστεί να τα λέω, πιστέψτε µε, και έχω βαρεθεί και έχω
κουραστεί να τα λέω, δε χρειάζεται να σας τα πούµε εµείς, είναι απλά τα πράγµατα, και στα απορρίµµατα ήταν πολύ απλά και
στην ύδρευση είναι πάρα πολύ απλά, αλλά αν θέλετε δύο και τρία χρόνια για να τα µάθετε· εντάξει, ας ελπίζουµε ότι τον τέταρτο
χρόνο θα έχουµε νερό, κάπως έτσι γίνεται συνήθως. Εγώ πάλι θεωρώ ότι η κουβέντα βοήθησε, δε χρειάζεται, ψάξτε στο
σύνδεσµο, θα βρείτε εκεί πέρα, κάτι είναι γραµµένο, ακόµα και ότι ήρθε η ΕΥ∆ΑΠ και µέτρησε τον αγωγό για να δούµε την
ποσότητα που έρχεται εδώ πέρα· ήταν από ένα κονδύλι που είχα πραγµατικά παρακαλέσει τον κύριο Σέρβο και το είχε βάλει
µέσα στον προϋπολογισµό του, τα 5.000,00 ευρώ, για να κάνουµε µία υποτυπώδη τηλεµετρία απ’ το Άκτιο έως εδώ και αφού
εγώ είχα φύγει απ’ το Σύνδεσµο ο κύριος Σέρβος το πήρε και καλά έκανε -να πω εγώ- και το πήγε και µετρήσαµε τις ποσότητες
στη διασταύρωση του αγωγού µε Πρέβεζα κ.λπ..
Λοιπόν, το θέµα δεν είναι αυτό, το θέµα είναι ότι κάποια στιγµή πρέπει να κατεβείτε από εκεί που είστε καβαληµένοι ας
πούµε -στον κύριο Λιβιτσάνο απευθύνοµαι πιο πολύ αυτή τη στιγµή- και να καταλάβετε ότι το…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, εγώ σας παρακάλεσα κάτι. Εάν αρχίσουµε και µιλάµε πάλι τα ίδια (….) πεζοδροµίου αν θέλετε.
Γληγόρης Κων.: Ούτε το καλάµι δεν ανέφερα κύριε…
Πρόεδρος: Το «καβαλάω» όταν θα βγείτε έξω απ’ την τηλεδιάσκεψη.
Γληγόρης Κων.: Ωραία, έχετε δίκιο, να το πάρω πίσω.
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Λιβιτσάνος: Αυτός είναι κύριε Πρόεδρε, µην τον παρεξηγείτε.
Γληγόρης Κων.: Οπότε παραµείνετε εκεί πέρα, στη λογική των ύβρεων και ας ελπίσουµε πως το επόµενο καλοκαίρι η
Λευκάδα δε θα έχει αυτά τα προβλήµατα υδροδότησης τα οποία αντιµετώπισε σήµερα.
Τώρα, αν επιθυµείτε κάποιες προτάσεις, θα σας έλεγα να Google-άρετε εκεί πέρα, ψάξτε «διαχείριση υδάτινων
πόρων», ψάξτε «διαχείριση ύδρευσης», δεν έχει σηµασία, µηχανικός είστε, κάτι θα καταλάβετε, νοµίζω ότι θα σας βοηθήσει, δεν
είναι ανάγκη να σας πούµε εµείς, ψάξτε και λίγο µόνος σας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Λιβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας µπορώ;
Πρόεδρος: Επί της διαδικασίας;
Λιβιτσάνος: Ναι, µπορώ ή δεν µπορώ;
Πρόεδρος: Επί προσωπικού το καταλαβαίνω, για τη διαδικασία; Πέστε µου, τι θέλετε επί της διαδικασίας;
Λιβιτσάνος: Επί προσωπικού, πέστε το όπως θέλετε, µπορώ;
Πρόεδρος: Επί προσωπικού ναι, αν και παρενέβην ήδη.
Λιβιτσάνος: Εγώ, κύριε Γληγόρη, θα σας απαντήσω επί προσωπικού, ούτε έβρισα κανέναν, ούτε (..) κάτι, ούτε είπα στους
δηµότες της Λευκάδας ότι έπρεπε να ντρέπονται που έχουν ∆ήµαρχο τον κύριο Καλό, εσείς τα είπατε αυτά. Αναλάβετε τις
ευθύνες σας κάποια στιγµή και µη ξεκινάτε το παραµύθι και όταν δε σας συµφέρει να λέτε άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε. Εσείς
είπατε (…). Εσείς πρέπει να δώσετε λόγο στους δηµότες ότι επιλέξανε ένα ∆ήµαρχο και εσείς τους λέτε ότι πρέπει να
ντρέπονται για το ∆ήµαρχο τους. ∆εν είπα εγώ κάτι τέτοιο, ούτε σας χαρακτήρισα κάτι εσάς. ∆εν πειράζει, ο κόσµος ακούει και
βλέπει και τα αποτελέσµατα θα τα δείτε σε λίγα χρόνια. Αυτό ήθελα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι η σηµερινή συζήτηση είχε ορισµένα ζητήµατα ουσίας αλλά όµως χάθηκαν
µέσα στην (.) από διάφορους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, απ’ τις τοποθετήσεις τους να αποδοθούν ευθύνες εκατέρωθεν και να
φύγουν ορισµένες ευθύνες που υπάρχουν στους ίδιους. Τι θέλω να πω; Να επισηµάνουµε απ’ την αρχή ότι το πρόβληµα
σχετίζεται µε την πολιτική που εφαρµόζεται. Μ’ αυτή την έννοια, οι όποιες είτε ευχές, είτε προσδοκίες ότι θα καλυτερεύσουν τα
πράγµατα εάν δεν αλλάξει η κατάσταση συνολικότερα, η διαχείριση του νερού πάντα θα έχει αυτά τα προβλήµατα και αυτό για
τον πολύ απλό λόγο ότι χρειάζονται χρήµατα απ’ τη µία και προσωπικό απ’ την άλλη. Φυσικά αν αποδεχτούµε ότι στα πλαίσια
της ανταποδοτικότητας θα βάλουµε τον κόσµο να πληρώσει χρυσάφι το νερό· ναι, θα υπάρξει µία ορισµένη βελτίωση στην
κατάσταση που αντιµετωπίζουµε τώρα. Όµως, για εµάς αυτό δεν είναι το νούµερο 1 ζήτηµα, ο κόσµος έχει πληρώσει ήδη πάρα
πολλά, πληρώνει καθηµερινά για να µπορεί να έχει νερό. Ειπώθηκε από αρκετούς Συµβούλους το πλήθος των τεχνολογικών
δυνατοτήτων που υπάρχουν σήµερα και κάνω… Θα πάρω την πολύ εύστοχη σύγκριση του ∆ιγενή απ’ την (.), µε το ότι εδώ και
2000 χρόνια οι Ρωµαίοι είχαν ένα δίκτυο που µπορούσε να υδρεύσει την περιοχή και σήµερα το 2020 το συζητάµε και λέµε αν
µπορούµε και τι µπορούµε να κάνουµε και όχι να το λύσουµε οριστικά, συζητάµε αν θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση του χρόνου.
Νοµίζω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει µία ολοκληρωµένη διαχείριση, ξαναλέω όµως, αυτό χρειάζεται πρώτον και κύριον
χρήµατα, τα χρήµατα τα δίνει το κεντρικό κράτος και αυτό έχει την ευθύνη της χρηµατοδότησης των ∆ήµων, το κεντρικό κράτος
παρακρατεί χρήµατα απ’ τους φόρους των Ελλήνων που θα ‘πρεπε να πηγαίνουν στους ∆ήµους, για να τα δίνει µε το
σταγονόµετρο στα προγράµµατα και να κυνηγάει µετά ο κάθε ∆ήµαρχος την ωριµότητα της κάθε πρότασης που έχει είτε για το
‘Φιλόδηµο’, είτε για τον ‘Τρίτση’ όπως λέγεται νοµίζω ότι αυτό είναι το ζήτηµα που πρέπει να µπει µπροστά µία ∆ηµοτική Αρχή
και φυσικά έχοντας αυτό στο νου, ότι παλεύω για τις λαϊκές ανάγκες, να κάνει και τις όποιες διευθετήσεις είναι απαραίτητες –
εµείς δε λέµε ότι δεν είναι απαραίτητες- στο κοµµάτι της διαχείρισης της καθηµερινότητας και στον τοµέα του νερού. Εµείς θα
επιµείνουµε στην αντίληψή µας, στην πρότασή µας καταθέτουµε, διεκδίκηση πόρων απ’ το κεντρικό κράτος, να ολοκληρωθούν
τα έργα, το έργο του Άη-Γιώργη είναι πολύ σηµαντικό και φυσικά µην πέσουµε –µιλάω για τον κόσµο που µας ακούει- στην
παγίδα της ανάθεσης σε ιδιωτική επιχείρηση –όπως είναι η ΕΥ∆ΑΠ- της διαχείρισης του νερού και το είπαµε νωρίτερα για το
φόβο των Ιουδαίων, γιατί ήδη έχει αρχίσει να γίνεται η συζήτηση και ήδη υπάρχουν τα κατάλοιπα απ’ την προηγούµενη
αντιπαράθεση που είχε αναπτυχθεί για την παράδοση του νερού στην ΕΥ∆ΑΠ ή όχι. Μ’ αυτές τις σκέψεις θα περιµένουµε και
την πιο συγκεκριµένη συνεδρίαση, πιο συγκεκριµένων µέτρων δηλαδή, κατάθεση προτεινόµενων απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή
ενεργειών, για την επίλυση αυτού του κρίσιµου θέµατος του νερού και να λάβουµε πολύ σοβαρά υπόψιν τους Προέδρους και τα
Τοπικά Συµβούλια και ένα τελευταίο σχόλιο εάν µου επιτρέπετε, νοµίζω ότι δεν ήταν σωστή εφόσον ζητήθηκε απ’ το Σύλλογο
των υδραυλικών να παρέµβει ακόµα-ακόµα στη συζήτηση, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεπικουρούν µε τον έναν ή µε τον
άλλον τρόπο το έργο του ∆ήµου σ’ αυτό το δύσκολο κοµµάτι του τοµέα της ύδρευσης. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Απλώς σας ενηµερώνω ότι αποχωρώ απ’ τη συνεδρίαση (…) γιατί έχω µία δουλειά. Καλό βράδυ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούµε. Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειπώθηκε απ’ όλους ότι ήταν µία καλή κουβέντα και ότι βγήκανε θετικά
συµπεράσµατα, πράγµατι όταν συζητάς πάντα βγαίνει κάτι καλό, εµείς βέβαια δεν έχουµε αυτή την ευκαιρία πολλές φορές, µιας
και τα Συµβούλια ακόµα γίνονται αραιά και πού. Τώρα, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο που το ξέχασα πριν, ότι ως ∆ήµος εµείς
πρέπει να κοιτάζουµε και τις συνεργασίες µε τους άλλους ∆ήµους, όχι µόνο τους όµορους, γενικότερα µε τους ∆ήµους και όχι
να ερχόµαστε σε αντιπαράθεση, γιατί µόνο σε ένα επίπεδο συνεργασίας σε διάφορους τοµείς, σε διάφορα επίπεδα µε τους
∆ήµους, µε τους δηµότες µπορούµε να πετύχουµε, να διεκδικήσουµε, να ωφεληθούµε γενικότερα.
Τώρα, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγµατα και πολύ σωστά σήµερα, αλλά εµένα µου φαίνεται λίγο οξύµωρο να
φύγουµε σήµερα από εδώ και να µην έχουµε πάρει µία απόφαση. Τέλος πάντων, πάντως η δικιά µου θέση για το πώς θα
πρέπει να κινηθεί η ∆ηµοτική Αρχή από δω και πέρα ώστε να µπορέσουµε στο µέλλον να βελτιώσουµε το θέµα της ύδρευσης,
είναι ότι: Θα πρέπει πρώτον να υπάρξει ένας συγκεκριµένος σχεδιασµός αξιοποιώντας τις υπάρχουσες µελέτες που
αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι και νέες µελέτες αν χρειαστεί φυσικά µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα όπου θα αποσκοπεί:
Πρώτον. Στη βελτίωση της υποδοµής συνολικά, δηλαδή µιλάω για δίκτυα, δεξαµενές, αντλιοστάσια, µετρητές και ό,τι άλλο
χρειάζεται. Στη διαχείριση του υπάρχοντος νερού αυτού που έχουµε απ’ τον Άη-Γιώργη, από εδώ πηγές και γεωτρήσεις της
Λευκάδας. Τρίτον. Να αξιοποιηθούν τα νερά που χάνονται από πηγές (ειπώθηκε απ’ την κυρία Σεβαστή). Να βρεθούν νέοι
υδάτινοι πόροι µε γεωτρήσεις καινούργιες, νέες. Θα πρέπει να γίνουν άµεσες προσλήψεις σύµφωνα µε τις ανάγκες. Θα πρέπει
να υπάρξει, τα έργα του ∆ήµου να γίνονται µε αυτεπιστασία. Θα πρέπει να υπάρξει Κοινωνικό Τιµολόγιο για τις ευπαθείς
οµάδες. Επίσης, ο ∆ήµος θα πρέπει να διεκδικήσει άµεση χρηµατοδότηση ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να
παρέχει επαρκές και πόσιµο νερό. Άµεση χρηµατοδότηση απ’ το κράτος για έργα µεγάλα για την ύδρευση και φυσικά να µη
δεχτούµε καµία ιδιωτικοποίηση στο νερό. Αυτά από εµένα. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Ζαβιτσάνο. Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: Είναι σίγουρο ότι ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις όλοι οι υπόλοιποι; Μάλιστα.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορώ να πω ότι σε γενικές γραµµές η συζήτηση κινήθηκε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο
γιατί πολύ απλά όλοι µας ανεξάρτητα από ποια οπτική γωνία βλέπουµε το θέµα, είµαι σίγουρος ότι αντιλαµβανόµαστε την πολύ
µεγάλη σηµασία που έχει για τον τόπο µας και γενικά για όλο τον κόσµο η διαχείριση του υδάτινου πόρου.
Ακούστηκαν πολλά, οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις πριν κάνω την τοποθέτησή µου. Όσον αφορά τον Καστό
που δεν απαντήθηκε ή απαντήθηκε εν µέρει, το πρόβληµα του Καστού δεν είναι η επιδιόρθωση κάποιων βλαβών, είναι πολύ
µεγαλύτερο και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο την Πέµπτη θα µπει ένα συνεργείο από τρεις υδραυλικούς, συν επίσης και τη χρήση
χειριστή µηχανήµατος (τσάπα) µαζί µε το µηχάνηµα για τουλάχιστον τέσσερις µε πέντε, ίσως και µία εβδοµάδα. Καταλαβαίνετε
ότι µέσα στο ∆εκαπενταύγουστο θα ήταν λάθος να προβαίναµε σε αναγκαστικές διακοπές νερού. Έγινε όµως µία παρέµβαση
που είχε γίνει, που επιδιορθώθηκε µία παρέµβαση στον αγωγό απ’ τη µεριά του Καλάµου και τουλάχιστον το µισό χωριό του
Καστού επανήλθε η υδροδότησή του.
Ιανουάριος του ’20. Τηλεµετρία προς τη ∆ιαχειριστική Αρχή. Προκειµένου να αποφανθεί η µελέτη του 2013 τι χρειάζεται
για να ωριµάσει και να υποβάλλει αίτηµα η ∆ηµοτική Αρχή και είναι σε εξέλιξη. 10/03 του ’20 –αυτά είναι στη διάθεση του
καθενός- ετοίµασα ένα έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδοµών κύριο Κωνσταντίνο Καραµανλή µε κοινοποίηση στους κ.κ.
∆ήµαρχο Αρταίων, ∆ήµαρχο Πρέβεζας, ∆ήµαρχο Ζηρού, ∆ήµαρχο Ακτίου-Βόνιτσας, µε αίτηµα –αφού γίνεται η περιγραφή του
προβλήµατος- όπου παρακαλούσα για συνάντηση εργασίας στο γραφείο του κυρίου Καραµανλή παρουσία προφανώς όλων
των ∆ηµάρχων για το θέµα του Αγίου Γεωργίου. ∆υστυχώς ο κορωνοϊός δεν το επέτρεψε. Παρ’ όλα αυτά γνωρίζετε ότι τον
Ιούλιο µήνα είχα συνάντηση στο υπουργείο Υποδοµών και µε το Γενικό Γραµµατέα κύριο Καραγιάννη και µε τον Υφυπουργό
κύριο Κεφαλογιάννη αλλά κατά κύριο λόγο µε το Γενικό Γραµµατέα όπου τέθηκε το ζήτηµα, ενηµερώνω το σώµα ότι έχουν
εγκριθεί οι µελέτες οι οριστικές και τα τεύχη δηµοπράτησης, εκείνο το οποίο όµως δεν είναι διασφαλισµένο αυτή τη στιγµή είναι
η χρηµατοδότηση, ξεπερνάει τα 100.000.000, αντιλαµβάνεστε ότι όση πίεση και να ασκήσουµε είναι καθαρά θέµα της
κυβέρνησης να χρηµατοδοτήσει αυτό το έργο. Έχει ολοκληρωθεί -όπως σας είπα- το σύνολο των µελετών. Αυτό για να ξέρουµε
όλοι µας που βρισκόµαστε και τι ενέργειες έχουµε κάνει, γιατί θεωρούµε -πολύ σωστά τέθηκε από αρκετούς συναδέλφους- ότι
το ζήτηµα της διαχείρισης του νερού στη Λευκάδα είναι τρισδιάστατο, τρισυπόστατο, το εισερχόµενο νερό απ’ τον Άη-Γιώργη
µέσω αυτού του αγωγού, να ενηµερώσω ότι µε την αποκατάσταση µε τη δηµοπράτηση και την υλοποίηση της σύνδεσης
Ακτίου-Αγίου Νικολάου θα αντικατασταθεί το τµήµα αυτό του αγωγού του δικού µας, ένα µικρό υποσύνολο του µεγάλου αγωγού
απ’ τον Άη-Γιώργη. Άρα, λοιπόν το ένα είναι όντως το εισερχόµενο νερό απ’ τις πηγές του Αγίου Γεωργίου. Το δεύτερο είναι η
αξιοποίηση, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου που έχουµε στη Νότια Λευκάδα κατά κύριο λόγο. Ρωτάω
εγώ τώρα, υπάρχει η µελέτη για την άρδευση, αν δεν µπορούσε, αν δεν άνοιγε ένα παραθυράκι για τη χρήση αυτού του νερού
και για την ύδρευση, πώς να το σχεδιάσουµε αυτό; Πριν από δέκα µέρες βγήκε η πρόσκληση (τέλος Ιουλίου) όπου αµέσως
εντοπίσαµε την πιθανή δυνατότητα και είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε το υπουργείο για τη µερική µετατροπή της
συγκεκριµένης µελέτης που σας είπα· που υπάρχει απ’ το ’13 και περιβαλλοντικούς και µε περιβαλλοντική αδειοδότηση µε την
κατασκευή και διυλιστηρίου για τη µερική µετατροπή για πόσιµο ύδωρ.
Τρίτον. Προφανώς είναι η διαχείριση µιας χαοτικής κατάστασης και απευθύνοµαι στο συνδυασµό του κυρίου
∆ρακονταειδή. Κύριε ∆ρακονταειδή, εγώ δεν είπα ποτέ για το θέµα του νερού ότι παραλάβαµε χάος, είπα ότι ακόµη και τώρα η
κατάσταση στο νερό είτε µας αρέσει, είτε δε µας αρέσει είναι χαοτική και εµµέσως πλην σαφώς όλοι σας στις τοποθετήσεις σας
το παραδεχτήκατε µε τον άλφα ή µε το βήτα τρόπο. ∆εν είχε λοιπόν η έννοια της χαοτικής κατάστασης στο νερό την έννοια ότι
παραλάβαµε χάος για να ρίξουµε το φταίξιµο σε εσάς. Πάνω από δέκα φορές έχω µιλήσει µε τα καλύτερα λόγια και για την
προσπάθεια που έγινε απ’ τη µεριά του αρµόδιου Αντιδηµάρχου. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι; Γιατί λοιπόν µπαίνετε σε θέση
άµυνας ότι εµείς ρίχνουµε το φταίξιµο για να αποποιηθούµε τις ευθύνες µας κ.λπ., κ.λπ.. Αδικείτε τους εαυτούς σας µ’ αυτά.
η
Όσον αφορά το θέµα των σκουπιδιών δε θα το ξαναπιάσω, ας έρθουµε όµως 1 Σεπτέµβρη του ’19 για να δούµε εκεί τι
παραλάβαµε. Κλείνει η παρένθεση.
Είναι δεδοµένο ότι αυτή τη στιγµή το Τµήµα Ύδρευσης και ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος έχουν πέσει πάνω κατά πάνω,
γιατί µε τη δυνατότητα και µε την πρόκληση που έχουµε µπροστά µας για την αναβάθµιση των υποδοµών, γιατί όλοι
συµφωνούµε ότι χρειάζονται αναβάθµιση οι υποδοµές… Προφανώς, κύριε Σολδάτε, απ’ τα πρώτα πράγµατα που
παραδόθηκαν ήταν η µελέτη αυτή, εγώ σαν καραβοκύρη το ήξερα αλλά ήταν προφανώς ένα πλήθος µελετητών και πάνω σ’
αυτή βασιζόµαστε σε ένα µεγάλο κοµµάτι προκειµένου να είµαστε έτοιµοι να υποβάλλουµε την πρόταση. Για την αντικατάσταση
δικτύων, για την κατασκευή εξωτερικών δικτύων και ό,τι άλλο… Προφανώς συστήµατα τηλεµετρίας, είτε µικρής, είτε µεγάλης…
Προφανώς καλύτερου κεντρικού µετρητικού συστήµατος και όχι µόνο. Αυτό ακριβώς γίνεται τώρα, γιατί τώρα έχουµε τη
δυνατότητα µπροστά µας και θα κριθούµε απ’ αυτό, αν θα ετοιµαστούµε έγκαιρα και να εντάξουµε µία σειρά έργων που θα
αναβαθµίσουν τις υποδοµές µας. Πριν προλάβω να πω –εγώ προσωπικά- ότι θα απευθυνθώ σε οποιονδήποτε έχει
τεχνογνωσία για να µας δώσει τα φώτα του· άκουσα από αρκετούς αφορισµούς: «Ξεπουλήµατα, έχετε συνηθίσει να κάνετε
ξεπουλήµατα στα σκουπίδια, στα λιµάνια…» Κι εγώ δε ξέρω πού. Από πού προκύπτουν αυτά κύριοι; Από πού προκύπτουν;
Προφανώς και θα απευθυνθούµε στην ΕΥ∆ΑΠ και προφανώς θα ζητήσουµε την τεχνογνωσία της, προφανώς θα ζητήσουµε και
την άποψή της και προφανώς θα συζητηθούν όλ’ αυτά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο… Γιατί, έχουµε τη µεγάλη τεχνογνωσία, η
Υπηρεσία Ύδρευσης, µες όλο αυτό το φόρτο που έχει επί καθηµερινής βάσης προκειµένου να ανταποκρίνεται µε τον όποιο
τρόπο ανταποκρίνεται, να έχει και τη γνώση και το καθαρό µυαλό να µας προτείνει και κάτι διαφορετικό ως προς την ολιστική
διαχείριση; Είναι κακό αυτό; Είναι µεµπτό αυτό; Προφανώς λοιπόν ναι, σας λέω ότι θα απευθυνθούµε και στην ΕΥ∆ΑΠ για την
τεχνογνωσία της και αν κρίνει η ∆ηµοτική Αρχή κι εγώ προσωπικά ότι θα είναι για το συµφέρον του Λευκαδίτικου λαού θα το
φέρω και σαν πρόταση, αλλά σε κάθε περίπτωση τη συζήτηση και το πόρισµα το οποίο θα της ζητηθεί· προφανώς και θα
συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κάποιες προσπάθειες που έγιναν για να ριχθούν ευθύνες στη ∆ηµοτική Αρχή ότι οι Λευκαδίτες είναι κακοπληρωτές και
υδροκλέφτες κ.λπ., εκείνο το οποίο µπορώ να σας πω είναι η εντολή η οποία έχω δώσει, ότι δε θέλω καν να µε ενηµερώνουν
όποιος και αν είναι αυτός όταν θα εντοπιστεί παράνοµη σύνδεση. Το πόσες θα είναι οι παράνοµες συνδέσεις θα το δούµε,
πάντως σίγουρα είναι τετραψήφιο νούµερο και αυτό το δηλώνω κατηγορηµατικά, είναι ένας πολύ µεγάλος αριθµός.
Για να µη δηµιουργούνται εντυπώσεις. Άκουσα κάτι ποσοστά στον τουρισµό, 25%, 75% κάτω, το 1/3… Κάνετε λάθος
κύριοι, κάνετε λάθος και ένας σηµαντικός δείκτης που µπορώ να µετρήσω και το ζητάω κάθε µέρα είναι τα απορρίµµατα τα
οποία συλλέγουµε και τα συγκρίνουµε µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Θα σας πω λοιπόν ότι την περίοδο αιχµής (πριν από
πέντε µέρες) ήταν στο 75 µε 80%. Προφανώς και τον Ιούλιο δεν ήταν σ’ αυτά τα ποσοστά, αλλά ο Αύγουστος κινείται κάπου
εκεί.
Σύνδεσµος Ύδρευσης. Όπως καις το Πνευµατικό Κέντρο, έτσι και στο Σύνδεσµο προχωρήσαµε στον Οργανισµός
Εσωτερικής Υπηρεσίας, ακριβώς γιατί θέλουµε να το διακρίνουµε, γιατί θέλουµε να το ξεχωρίσουµε, γιατί όντως προφανώς
είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο που πρέπει να έχει διαφορετική υπόσταση και γι’ αυτό ακριβώς και ο Πρόεδρος, ασχέτως αν στην
παρούσα συγκυρία είναι και Αντιδήµαρχος Ύδρευσης κινήθηκε στο να βρει και ξεχωριστά γραφεία, να βγει εκτός ∆ήµου. Τα
ξεχνάµε αυτά όλα, δεν πειράζει.
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Κύριε Βερροιώτη, όταν ένας ∆ήµαρχος αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώµη, προφανώς δεν αποποιείται των
όποιων ευθυνών του, αναλαµβάνει τις ευθύνες κύριε Βερροιώτη, είτε του αναλογούν, είτε δεν του αναλογούν οι ευθύνες και η
µεγάλη ευθύνη είναι χρόνο µε το χρόνο να βελτιώνεται η κατάσταση και αυτή είναι η δέσµευσή µου απέναντι στον κόσµο.
Προφανώς, όχι κινούµενος µονοµερώς, µε αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Τώρα, για κάτι τα οποία ειλικρινά δεν κατάλαβα, σε σχέση µε πέρυσι τέτοια εποχή που πήρα εγώ τις όποιες αποφάσεις
για την οµάδα διοίκησης κ.λπ. δεν ενδιαφέρουν κανέναν, κανέναν. Οι όποιες αποφάσεις και οι όποιες πολιτικές επιλογές αυτές
είναι που κρίνονται κύριε Κώστα Γληγόρη (αν µε ακούς) και προφανώς θα κριθούµε και εµείς για τις αποφάσεις αυτές.
Προς τον αγαπητό φίλο Γιάννη ∆ιγενή. Αγαπητέ Γιάννη, ειλικρινά µπερδεύτηκα λίγο µε την τοποθέτησή σου.
Προφανώς και συµφωνούµε όλοι νοµίζω, ότι δεν είναι να γίνονται έργα, αλλά να γίνονται έργα µελετηµένα, σωστά, να έχει γίνει
η κατάλληλη επίβλεψη, να είναι λειτουργικά και να είναι για το συµφέρον του κόσµου, αλλά απ’ την άλλη τη µεριά εσύ µου είπες,
µάλλον εσύ είπες ότι µέχρι το Σεπτέµβρη που ανέλαβες και εσύ τα καθήκοντά σου ήταν πέντε µέρες λειτουργίας και τώρα
δουλεύεις το 70-80%. Είναι κάτι, είναι µία πρόοδος. Εσύ ο ίδιος έχεις πει ότι βρήκες µία αντλία και τώρα έχουµε τέσσερις
αντλίες. Είναι αυτό που πρέπει να ‘ναι. Είναι µία βελτίωση. Έ, αυτό ακριβώς προσπαθούµε κάποιες φορές µε επιτυχία, θα πω
κάποιες φορές χωρίς επιτυχία, αλλά είµαστε µέσα στη µάχη.
Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (γιατί εγώ εξετάζω όλα τα ενδεχόµενα) σας είπα ότι σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα έχουµε και το όποιο πόρισµα για να δούµε τι συµφέρει τον κόσµο της Λευκάδας και αυτό δε θα αφήσω
κανέναν να το µονοπωλήσει ή να το οικειοποιηθεί. Όλοι µας εδώ είµαστε για να κοιτάξουµε το καλό της Λευκάδας και το
πιστεύω αυτό που λέω.
Κλείνοντας -γιατί πάει και η υποχρέωση, τέλος πάντων- θέλω να πω ότι ευχαριστώ το σώµα στο σύνολό του για την
πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδοµητική συζήτηση, εµείς δε θεωρούµε ότι έχουµε το αλάθητο, ακούµε και το ‘χουµε αποδείξει
αυτό (ότι ακούµε) ειδικά όταν υπάρχει µία καλή προδιάθεση που νοµίζω ότι σήµερα υπήρξε απ’ το σύνολο των οµιλητών, των
∆ηµοτικών Συµβούλων, ξεκαθαρίζω ότι δεν υπήρχε καµία µα καµία πρόθεση να ριχθούν οι όποιες ευθύνες στην προηγούµενη
∆ηµοτική Αρχή και να αποποιηθούµε των ευθυνών µας, είναι ένα µεγάλο στοίχηµα η διαχείριση του νερού και όπως ακριβώς
είχαµε δεσµευτεί ότι τέτοιο καλοκαίρι η Λευκάδα δε θα ξαναπεράσει· έτσι λοιπόν ακριβώς δεσµευόµαστε ως ∆ηµοτική Αρχή και
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά κύρια στον κόσµο, ότι τέτοιο καλοκαίρι στην ύδρευση δε θα ξαναπεράσει η Λευκάδα, θα
βελτιώνεται χρόνο µε το χρόνο, και κάτι τελευταίο -για να µην το ξεχάσω- είναι εντελώς λάθος και σκοπεύουµε και το ‘χουµε
αντιληφθεί και µε την επιλογή της Προϊσταµένης, της κυρίας Παπαρίζου που έπεσε «µε το καληµέρα» µέσα στη µάχη, µπορεί να
έπεσε µέσα στη µάχη, να µπήκε µέσα στη µάχη λίγο καθυστερηµένα, αλλά όντως αυτό είναι ένα µήνυµα ότι πλέον η Υπηρεσία
είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο της καθηµερινότητας που θα εισηγείται τις αποφάσεις και όχι το πόσο
καλός είναι ο Χ, ο Ψ, ο Ζ Αντιδήµαρχος. Είναι λάθος και αυτό θα τ’ αλλάξουµε και µε την επιλογή τη συγκεκριµένη και µε την
υποστήριξη που τυγχάνει και που θα τύχει και στο εγγύς µέλλον, αυτό ακριβώς είµαστε αποφασισµένοι να τ’ αλλάξουµε και όχι
να χρειαζόταν ο Κώστας Σέρβος απ’ το πρωί τις 5:00 (η ώρα) µέχρι τις 3:00 (η ώρα) τ’ άλλο βράδυ ή ο Πραξιτέλης Σούνδιας
πριν από πέντε χρόνια ή τώρα ο Γιάννης Λιβιτσάνος. Θα πρέπει να φτάσουµε σε ένα σηµείο όπου η Υπηρεσία Ύδρευσης να
µην εξαρτάται απ’ το ποιος είναι Αντιδήµαρχος, καλός ή λιγότερο καλός ή οτιδήποτε και η πολιτική ηγεσία και το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο ∆ήµαρχο. Σας ευχαριστώ όλους, να είστε καλά, καληνύχτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 156/20.
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