Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 1/2012
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:1/2012
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.,
συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ.
1099/16.1.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο
Καραλιόλιο Γεώργιο.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
2.Αραβανής Ελευθέριος
Γιαννούτσος Πέτρος
3.Σκιαδά Ζωή
4.Ρόκκος Στυλιανός
5.Βικέντιος Νικόλαος
6.Καρτάνος Ιωάννης
7.Σούνδιας Πραξιτέλης
8.Σώλος Φώτιος
ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .
Παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ Καραλιόλιος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών ο κος Κατωπόδης Θωμάς, Διευθυντής και οι υπάλληλοι κκ
Αρέθας Σπύρος, Βραχνούλας Δημήτριος και Κηρολίβανου Αικατερίνη .
Παρούσα ήταν και η κα Φραγκούλη Αμαλία, υπεύθυνη της αρμόδιας
υπηρεσίας Προγραμματισμού του Δήμου.
Επίσης παρευρέθησαν ο κ Καρβούνης Σπύρος δημοτικός Σύμβουλος και
ο Καρβελάς Αθανάσιος, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευκάδας
καθώς επίσης και οι πρόεδροι του Επιμελητηρίου και της Ένωσης
Ξενοδόχων Λευκάδας κκ Σκιαδαρέσης Σωτήρης και Λιβιτσάνος Γιάννης,
αντίστοιχα, ως μέλη του εταιρικού σχήματος στο υποβληθέν
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας.

Παρούσα ήταν και η κα Ρούσσου, εκπρόσωπος της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΕΔΑ ΠΙΝ) . Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από την Ροντογιάννη Δήμητρα Γραμματέα της
Επιτροπής, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1: Ενημέρωση για δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας και το χρηματοδοτικό
εργαλείο JESSICA.
Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής .
Ο εισηγητής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση ότι εκπονούνται τα
σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ανά πρωτεύουσα Νομού και
το ρόλο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA. Η καταληκτική
ημερομηνία του προγράμματος υποβολής των Τεχνικών Δελτίων
Πράξεων από το Δήμο μας στη Ε.Δ.Α. της ΠΙΝ είναι η 10η Μαΐου 2012.
Κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε η Ε.Δ.Α. ΠΙΝ για την
συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση και υλοποίηση του ΟΣΑΑ
του Δήμου Λευκάδας ανακηρύχθηκε η εταιρία PLANET A.E.
Στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στην κα Ρούσσου η οποία
ενημέρωσε για τον τρόπο χρηματοδότησης (συμμετοχή από δημόσιες
δαπάνες, από εισφορές του ιδιώτη-επενδυτή) και για τον ανταποδοτικό
χαρακτήρα του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica . Ενημέρωσε για το
ύψος στο οποίο μπορεί να ανέλθει η συνολική δαπάνη για την εκπόνηση
ΟΣΑΑ Δήμου Λευκάδας καθώς και για τα κριτήρια που πρέπει να
υπηρετεί, δηλαδή η βιωσιμότητα του έργου και η ανταποδοτικότητά του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ
Κατωπόδη, ο οποίος ενημέρωσε ότι η περιοχή παρέμβασης στο
αναφερόμενο ΟΣΑΑ ορίζεται από την είσοδο της πόλης της Λευκάδας
(από τη γέφυρα Πόντε, η πλατεία της παραλίας, η περιοχή που
βρίσκονται τα ξενοδοχεία κ.λπ.) ανατολική παραλία έως την περιοχή του
αναπλασμένου ΧΑΔΑ και του σκουπιδότοπου.
Κατόπιν συζητήθηκαν οι δράσεις που περιλαμβάνει το Ο.Σ.Α.Α.
και η ωριμότητά τους έτσι ώστε να οδηγηθούν στην πλήρη ένταξη
εξυπηρετώντας τις ακόλουθες βασικές προτεραιότητες με σκοπό τη
βιώσιμη αστική ανάπτυξη:
• την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
• την ανάπτυξη δράσεων «πράσινου τουρισμού» καθώς και
• τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των κατοίκων, με
την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής ως
τουριστικού προορισμού.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η πρόταση σχετικά με την
περιοχή παρέμβασης διαμορφώθηκε ως εξής:

Ως περιοχή παρέμβασης προτείνεται από την είσοδο της πόλης της
Λευκάδας, την ανατολική παραλία έως τον αναπλασμένο ΧΑΔΑ και η
εξέταση της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των απαραίτητων δράσεων
που θα οριστικοποιηθούν στο πλαίσιο του ΟΣΑΑ Δήμου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2012.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασμα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Αραβανής Κώστας

Ο Γεν. Γραμματέας
Καραλιόλιος Γεώργιος

