ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας
Γνωμοδότηση 3η /2013
Θέμα: « Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με
το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας »
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Διοικητηρίου σήμερα στις 23 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΆΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. ήλθε σε τακτική
επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 6 ης συνεδρίασης) η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ.29858/16.10.13 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι πέντε (25) μέλη της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, πρόεδρος
2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τακτικό μέλος ΣΟΥΡΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - αναπληρωματικό μέλος ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - αναπληρωματικό
μέλος ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του την ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
5. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ τακτικό μέλος δημότης
6. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - αναπληρωματικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
7. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, τακτικό μέλος ΑΡΑΒΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ αναπληρωματικό μέλος ΡΟΜΠΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - αναπληρωματικό
μέλος ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
9. ΕΛΜΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - αναπληρωματικό μέλος ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
10. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ τακτικό μέλος δημότης
12. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ τακτικό μέλος δημότης
13. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τακτικό μέλος δημότης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - αναπληρωματικό
μέλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΓEΡΑΣΙΜΟΣ

2. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , τακτικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΦΕΥΣ, τακτικό μέλος ΨΩΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αναπληρωματικό μέλος ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, τακτικό μέλος ΜΑΛΦΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ αναπληρωματικό μέλος ΑΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Η ΕΛΠΙΔΑ, τακτικό μέλος ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ - αναπληρωματικό μέλος ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
6. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τακτικό μέλος ΛΟΥΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - αναπληρωματικό μέλος
ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης ,με αναπληρωτή του τον ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗ
8. ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του τον ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΛΙΑΝΟ
9. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ τακτικό μέλος δημότης, με αναπληρωτή του τον ΚΟΜΕΝΤΙΝΟ ΘΩΜΑ
10. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ τακτικό μέλος δημότης
11. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ , τακτικό μέλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΧΟΥΛΑΣ - αναπληρωματικό μέλος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΛΑΖΑΡΗ
12. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑ ΧΩΡΟΔΙΑ 1964, τακτικό μέλος ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣαναπληρωματικό μέλος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της επιτροπής Διαβούλευσης, ο
οποίος καλωσόρισε τα νέα μέλη της επιτροπής και είπε ότι η θητεία της προηγούμενης έληξε το Μάιο
του 2013 και με την αριθμ. 204/17.6.13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας συστάθηκε
η νέα , η διάρκεια της οποίας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.
Ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η εν λόγω επιτροπή είναι όργανο με συμβουλευτικές
αρμοδιότητες και ότι καλείται να γνωμοδοτήσει, να εκφράσει γνώμες και απόψεις επί των
αρμοδιοτήτων (θεμάτων) που καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής επιτροπής
Διαβούλευσης. Σήμερα τα μέλη της επιτροπής καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί του τεχνικού
προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας .
Παρούσα στη συνεδρίαση και η κα Φραγκούλη Αμαλία, προϊσταμένη του αυτοτελούς
τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ,υπεύθυνη κατάρτισης του τεχνικού
προγράμματος ,
η οποία είπε ότι το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει μελέτες και έργα που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, leader, ΟΠΑΑΧ, το «Θησέα», υπουργεία, ιδίους πόρους κλπ
ύψους 19.041.473,22 ευρώ για το 2014. Στο τεχνικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί τα απολύτως
αναγκαία έργα που θα πρέπει να αποπερατωθούν ή να εκτελεστούν προκειμένου να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής των δημοτών.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής αφού εξέφρασαν τις
απόψεις τους και τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος, κατέληξαν
στις παρακάτω παρατηρήσεις:
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, δημότης, τόνισε ότι όλα τα έργα είναι σημαντικά αλλά πιστεύει ότι
αδικούνται οι Δημοτικές Ενότητες Καρυάς και Σφακιωτών που αποτελούν τον ορεινό όγκο της
Λευκάδας και οι οποίες παίρνουν μόνο το 3,64% του συνόλου των πιστώσεων. Η ανάπτυξη στο
Δήμο Λευκάδας πρέπει να είναι ισόρροπη σ΄ ολες τις δημοτικές Ενότητας Λευκάδας .Εξέφρασε την
επιφύλαξή του για τη στάση της Περιφέρειας η οποία δεν συνέχισε τα παλιά και μεγάλα έργα όπως
το θέμα των αποχετεύσεων και τον εγκάρσιο άξονα του Ν.. Λευκάδας.
Ο κ. Σκιαδαρέσης Σωτήριος, τακτικό μέλος από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, τόνισε ότι
μειώνεται ο ρόλος της επιτροπής αφού εκ των υστέρων συζητιούνται τα έργα και θεωρεί ότι
δαπανούνται υπερβολικά χρήματα για το πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής δήμου
Λευκάδας και της προμήθειας εξοπλισμού .
Ο κ. Παναγιώτου Βασίλειος, δημότης, τόνισε ότι πρέπει να γίνονται λιγότερα έργα που είναι
αναγκαία και θα δώσουν ανάπτυξη στον τόπο μας και όχι πολλά έργα που δεν υλοποιούνται ποτέ.

Να γίνονται δηλαδή λίγα έργα, τα οποία μπορεί ο Δήμος με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται
να προχωρήσει και να τα υλοποιήσει.
Ο κ. Μαραγκάκης Μιχαήλ, δημότης, συμφώνησε τόσο με τον κ. Σκιαδαρέση όσο και με το κ.
Βλάχο στην ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
Ο κ. Χαλικιάς Θεόδωρος ,τακτικό μέλος από την ΕΛΜΕ τόνισε, ότι θα έπρεπε να ζητούν από πριν,
από τους φορείς τις προτάσεις που έχουν για τα έργα που θα ωφελήσουν τον τόπο ενώ τώρα το
θεωρεί προαποφασισμένο και τυπικό το ρόλο των μελών της επιτροπής.
Ο κ. Καρύδης Παύλος, δημότης τόνισε την επιφύλαξή του στα έργα Θησέα
Ο κ. Κατσιγιάννης Αριστοτέλης, τακτικό μέλος από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ τόνισε ότι είναι
υπερβολικές οι πιστώσεις για τη δημιουργία του e-lefkas « καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα
προβολής Δήμου Λευκάδας και προμήθειας εξοπλισμού»
Μετά τα ανωτέρω τα παρόντα μέλη της επιτροπής Διαβούλευσης
Γνωμοδοτούν κατά πλειοψηφία
Με δέκα (10) ψήφους υπέρ ( ο κ. Καρύδης γνωμοδοτεί θετικά με επιφύλαξη στα έργα Θησέα),
δύο (2) ψήφους κατά ( αυτή του κου Βλάχου και του κου Σκιαδαρέση) και μία (1) ψήφο λευκό
( αυτή του κου Μαραγκάκη) επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωμοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις
παραπάνω παρατηρήσεις και προτάσεις.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχτηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε από τον πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3η /2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

