Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:5/2015
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης: 20-2015
Στο ∆ηµαρχείο Λευκάδας σήµερα στις 06 του µήνα Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 16.00 µ.µ., ήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Λευκάδας µετά την αριθ. πρωτ.3797/27.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας, η οποία επιδόθηκε στον καθένα από
τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Παναγιώτης Γαντζίας
2]Γεωργία Κοντογεώργη
3]Σπυρίδων Πετούσης
4]Ιωάννα Ντουζέπη
5]Βασίλειος Βαγενάς

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πρακτικά τηρεί η Γραµµατέας της ∆/Κ κα Μαρία Παστέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος της ∆/Κ κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 3ον εντός της Η.∆. της αριθ.5-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Λευκάδας.
Προτάσεις ∆/Κ για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2015
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γαντζίας, Πρόεδρος
Ο πρόεδρος της ∆/Κ Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα λέει στα µέλη του Συµβουλίου
ότι σύµφωνα µε το αριθ. ΕΣ 73/2015 το οποίο µας διαβιβάζει την αριθ. 1/2015
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας η οποία αναφέρεται στο
προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2015 θα πρέπει να καταθέσουµε
κι εµείς τις προτάσεις µας.
Το λόγο πήρε ο κ. Σπυρίδων Πετούσης ο οποίος προτείνει µέσα στα πλαίσια του
Προγράµµατος να γίνει ποδηλατόδροµος στη Γύρα και να µπει φωτισµός.
Η κα Ιωάννα Ντουζέπη προτείνει:
1. Τη λειτουργία τουριστικού τρένου στη πόλη της Λευκάδας
2. Μίνι κρουαζιέρα
3. Εκµετάλλευση πάρκιγκ ΟΤΕ
4.Να δηµιουργηθεί κιόσκι στη νέα πλατεία Ηρώων και να τοποθετηθεί χάρτης µεγάλος
(όπως το Πνευµατικό Κέντρο)
5. ∆ηµιουργία ενυδρείου
Ο κ. Βασίλειος Βαγενάς προτείνει:
1. Να γίνει πεζόδροµος στη πλατεία ΦΟΙΝΙΚΑ µπροστά από το κατάστηµα BLOW
2. Να τοποθετηθούν κολωνάκια στη Σικελιανού για την απαγόρευση παρκαρίσµατος

3. Λεωφορείο αστικό να κάνει τη διαδροµή από Πνευµατικό Κέντρο – Άγιο Μηνά –
Γολέµη – Κάστρο – Γύρα – Άη Γιάννη – Πνευµατικό Κέντρο
4. Να αξιοποιηθεί ο τοίχος του ∆ηµοτικού Σταδίου Λευκάδας και να γίνει διαγωνισµός
γκράφιτι
5. Επαναλειτουργία ΤΑΜΠΑΛΙ
6. Επανατοποθέτηση ΡΟΜΑ
Ο κ. Πρόεδρος προτείνει:
1. Εγκαταστάσεις ΤΕΙ Λευκάδας
Άµεση λύση για την εγκατάσταση του ΤΕΙ Λευκάδας σε δικές του µόνιµες
εγκαταστάσεις καθώς και επίλυση της στέγασης των φοιτητών κατασκευάζοντας την
Εστία του Ιδρύµατος
2. Σχέδιο Πόλης
Επέκταση σχεδίου πόλης και άµεση υλοποίηση έργων υποδοµής στις περιοχές που
έχει προχωρήσει αυτό και πιο συγκεκριµένα στα Βαρδάνια – Περιβόλια
(ασφαλτόστρωση, πεζοδρόµια, πλατείες κλπ)
3. ∆ιάνοιξη Φιλοσόφων
Από διασταύρωση Πεφανερωµένης µέχρι τη περιοχή του Άη Γιάννη (µαζική
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων)
4. Εκµετάλλευση των Ιβαριών
5. Όµβρια ύδατα
Ένα γενικότερο σχέδιο διαχείρισης των όµβριων υδάτων προς αποφυγή
πληµµυρικών φαινοµένων στο κέντρο της πόλης που ξεκινά από την Απόλπαινα,
συνεχίζεται στην οδό Πεφανερωµένης και πληµµυρίζει όλη η πόλη από τα Βαρδάνια
µέχρι το Πνευµατικό Κέντρο
6. Προπονητικό κέντρο
Κατασκευή ενός βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου προς αποσυµφόρηση του
υπάρχοντος και κάλυψη των αυξηµένων αναγκών για αθλητικές εγκαταστάσεις
7. Αδέσποτα ζώα
Γενικότερο σχέδιο διαχείρισης του οξύτατου προβλήµατος των αδέσποτων ζώων και
ειδικότερα των αδέσποτων σκύλων που ταλαιπωρούν τη πόλη εδώ και πάρα πολλά
χρόνια (εγκαταστάσεις συγκέντρωσης αυτών) κλπ
8. Παράδοση του Θεάτρου στο Πνευµατικό Κέντρο
Αποπεράτωση και παράδοση του Κλειστού Θεάτρου µας πίσω από το Πνευµατικό
Κέντρο και τη δηµιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τους χειµερινούς µήνες.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Συµβούλιο της ∆/Κ
Αποφασίζει Οµόφωνα
Όλες οι παραπάνω προτάσεις να διαβιβαστούν στο ∆ήµο Λευκάδας στο Τµήµα
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 20/2015

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ

