ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 8ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 108
Στη Λευκάδα σήµερα στις 20 του µηνός Μαϊου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 9122/15-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γληγόρης Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Από τα θέµατα της Η.∆. προτάσσεται για
ο
συζήτηση το 7 θέµα.
Ο ∆.Σ. κ. Ευτύχιος Ζουριδάκης, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Κων/νος Γληγόρης, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Σπυροπάνος Μαργέλης και
Μαριάννα Καρφάκη, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 8ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Συζήτηση
–
απόφαση
∆.Σ.,
για
την
λήψη
µέτρων
ασφαλείας
στην
παραλία Πόρτο Κατσίκι.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή το ∆ηµ. Συµβούλιο,
κατά πλειοψηφία, µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και επτά (7) λευκά, των κ.κ. Μαργέλη
Σπυροπάνου, Καρφάκη Μαριάννας, Κατωπόδη Ευανθίας, Βικέντιου Νικολάου, Σκληρού
Παναγιώτη, Αθανάσιου Καββαδά και Ευτύχιου Ζουριδάκη, αποφασίζει:
Την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφαλείας στην
παραλία Πόρτο Κατσίκι.
Η απόφαση που αφορά στη συζήτηση του θέµατος, σύµφωνα µε τα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, έχει ως εξής:
«∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα σεβαστώ αυτήν την κουβέντα που κάναµε µε τους επικεφαλείς και πριν τη
Συνεδρίαση και θα προτείνω πολύ απλά το εξής. ∆εν πρόκειται να διαβάσω το κείµενο της
εισήγησης*. ∆εν το λέω για να τροµάξει κανένας, θα της πάρω µερικά στοιχεία.
Εµείς ξεκινήσαµε τη διαδικασία για το συγκεκριµένο ζήτηµα στις 18-9ου, 18 ηµέρες αφότου
αναλάβαµε. Υπάρχει πλήρως ανειληµµένο στην εισήγηση και έχετε και τα αντίστοιχα έγγραφα, η
συντριπτική πλειοψηφία των διαδικασιών που έγιναν. Συγκροτήσεις, κλιµάκια, έλεγχοι, διάφορα
κλπ. Ύστερα απ’ όλα αυτά και από δύο εκθέσεις συγκεκριµένες που υπάρχουν, µία του τεχνικού
κλιµακίου που συγκροτήθηκε και δεύτερον του Προέδρου του ΟΑΣΠ, του κυρίου Ευθύµη Λέκκα,
τον οποίο και συνάντηση στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων στη Χαλκιδική, πέρα από
την επίσκεψη και την αυτοψία που είχα κάνει, η δικιά µας η πρόταση είναι η εξής.
Πρώτον. Κατά τη γνώµη µας πρέπει να ληφθούν κάποια συγκεκριµένα µέτρα για να
διασφαλίσουµε κάποια πράγµατα για τους λουόµενους. Το ένα θα αφορά τοποθέτηση πασσάλων,
ουσιαστικά δηλαδή η πρόταση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ζωνοποιείται, το λέω µε έναν τέτοιο
όρο, τον ίδιο χρησιµοποιεί και η Επιτροπή, και ο Καθηγητής, ότι ζωνοποιείται δηλαδή το Πόρτο
Κατσίκι. Υπάρχουν πολύ µεγάλα ελεύθερα τµήµατα, τα οποία θα οριοθετηθούν µε πασσάλους
που θα συνδέονται µε έναν εµφανή τρόπο µεταξύ τους, µε σκοινί, θα δούµε µε τι ακριβώς, µε
σκοινί µάλλον καταλήγουµε και επιπροσθέτως θα τοποθετηθούν 3 πινακίδες συγκεκριµένων
διαστάσεων που αναφέρονται και συγκεκριµένου τύπου µε βάση το Νόµο, πάντα µε βάση το
Νόµο, τύπου Κ14 και Κ25 και οι οποίες θα αναγράφουν, αυτό το αφήνω, θα έχουν συγκεκριµένο
περιεχόµενο, θα επισηµαίνονται κάποια πράγµατα σε αυτές τις πινακίδες. Η τοποθέτηση τους θα
είναι στο δηµοτικό Parking, δεύτερον στην περιοχή πριν την υπάρχουσα κλίµακα που οδηγεί στην
παραλία, η δεύτερη θέση και τρίτον, επί της παραλίας προκειµένου να είναι ορατή εν πάση
περιπτώσει σε ένα εµφανές σηµείο.
Τα ανωτέρω µέτρα που διάβασα και που αναφέρονται στην εισήγηση, δεν αφορούν το
νότιο τµήµα, δηλαδή την εικόνα 7 που έχετε στο σχέδιο σας, στο οποίο προτείνεται, γιατί στην
πράξη όντως δεν πάει και κόσµος εκεί, στο συγκεκριµένο σηµείο, ο κόσµος είναι λίγος µάλλον για
να είµαι ακριβής, η απαγόρευση προσέγγισης.
Για την υλοποίηση των συγκεκριµένων µέτρων στην σύσκεψη που είχαµε µε την Περιφέρεια,
και τελείωσα, αποφασίστηκε, εµείς θα προµηθευτούµε τα υλικά, η Περιφέρεια θα κάνει την
τοποθέτηση και θα µας κάνει κι ένα επιπλέον χαρτί, θα βελτιώσει, γιατί έχει την δυνατότητα να το
κάνει και την ευχαριστούµε για αυτό, θα µπορέσει να προχωρήσει στο να κλείσει µία σειρά από
λακκούβες που υπάρχουν στο δρόµο που κατεβαίνει στο Πόρτο Κατσίκι, να βελτιώσει δηλαδή το
οδόστρωµα. Είναι µία συµφωνία που κάναµε, επαναλαµβάνω, µε την Περιφέρεια.
Νοµίζω, ήµουνα όσο πιο προσεκτικός µπορούσα, η πρόταση είναι συγκεκριµένη, σαφής.
Επαναλαµβάνω και τελειώνω, ότι φυσικά και θα κάνουµε την επόµενη εβδοµάδα, µιας και αύριο
είναι ήδη Πέµπτη, αυτή τη σύσκεψη µε τους επικεφαλείς, ευχαρίστως και µε βάση την πρόταση
που έχει διατυπωθεί.
* (Με τα αριθ. 1016/49/337/15-8-2014 του Αστυνοµικού Τµήµατος Βασιλικής και το αριθ.
81721/12709/ΦΕ/27-8-2014 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Λευκάδας, έγγραφα, ετέθη το
θέµα του κινδύνου, εξαιτίας κατολισθήσεων, στην παραλία Πόρτο Κατσίκι.
Με το αριθ. 24738/18-9-2014 έγγραφο του, ο ∆ήµος Λευκάδας ζήτησε από το Ε.Κ.Β.Α.Α.Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. την τεχνική στήριξή του µε την συµµετοχή εκπροσώπου του στο Τεχνικό Κλιµάκιο
που θα συγκροτούνταν (επισυνάπτεται).
Με το αριθ. 25376/26-9-2014 (κοινό) έγγραφό της Π.Ε. Λευκάδας και του ∆ήµου Λευκάδας
συγκροτήθηκε Τεχνικό Κλιµάκιο για επιτόπιο έλεγχο (επισυνάπτεται).
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Με το αριθ. ∆10Β0013454/7690/16-10-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, εδόθησαν διευκρινήσεις που αφορούν τις
αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων φορέων, καθώς και οδηγίες για τα θέµατα ασφαλείας
(επισυνάπτεται).
Με το αριθ. 29715/19-11-2014 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, του
∆ήµου Λευκάδας µε το οποίο ζητείται η σύγκλιση του Τεχνικού Κλιµακίου για την 24-11-2014
(επισυνάπτεται).
Με το αριθ. 2093/4-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, κατετέθη το
πόρισµα του Τεχνικού Κλιµακίου, ύστερα από την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε στις
24/11/2014 (επισυνάπτεται).
Παράλληλα εκλήθη και ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Λέκκας Ευθύµης, καθηγητής ∆υναµικής
Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, από τον Αντιπεριφερειάρχη και το ∆ήµαρχο Λευκάδας,
µε την βοήθεια του Εντεταλµένου Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου κ. Γαζή Πάνου,
για επιτόπια αυτοψία και την κατάθεση της επιστηµονικής του άποψης (τον οποίον και
ευχαριστούµε πολύ για την άµεση και δωρεάν βοήθειά του).
Η αυτοψία πραγµατοποιήθηκε τέλος Μαρτίου και κατετέθη η µε αριθ. 150/5-5-2014 Τεχνική
Έκθεσή του κ. Ε. Λέκκα (επισυνάπτεται).
Σε κοινή σύσκεψη της Π.Ε. Λευκάδας και του ∆ήµου Λευκάδας που πραγµατοποιήθηκε στις
15/5/2015, αποφασίστηκε σχεδόν το σύνολο των µέτρων που εισηγείται ο κ. Ε. Λέκκας.
Πιο συγκεκριµένα:
Με βάση την τεχνική περιγραφή της Έκθεσης, κατά µήκος της παραλίας διακρίνονται τρεις
ζώνες κινδύνων µε:
α. Υψηλό Κίνδυνο
β. Μεσαίο Κίνδυνο,
γ. Χαµηλό Κίνδυνο.
Η οριοθέτηση των ζωνών κινδύνου ανά τµήµα της παραλίας περιγράφεται στη συνέχεια
και οδηγεί µονοσήµαντα στα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειµένου να µειωθεί
αντίστοιχα η διακινδύνευση.

1. ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
Το βόρειο τµήµα της παραλίας ορίζεται από το βόρειο πρανές έως την κλίµακα πρόσβασης
στην παραλία, µήκους 80 µέτρων περίπου (Εικ. 5). Η ζώνης µειωµένης επικινδυνότητας άρα και
πρόσβαση και παραµονής, ορίζεται από την ακτογραµµή και την ερυθρά γραµµή. Επιπρόσθετα
θα πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση στην υφιστάµενη σπηλαίωση.
2. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΤΜΗΜΑ
Το ενδιάµεσο τµήµα ορίζεται από την θέση της κλίµακας έως τους µεγάλους ογκολίθους επί
της παραλίας µε µήκος 250 µέτρων περίπου (Εικ. 6). Η ζώνη µειωµένου κινδύνου ορίζεται από
την ακτογραµµή και την ερυθρά γραµµή.
3. ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ
Το νότιο τµήµα ορίζεται από τους µεγάλους ογκολίθους και το απότοµο πρανές που
καταλήγει κατευθείαν στη θάλασσα και έχει ένα µήκος 140 µέτρων περίπου (Εικ. 7). Η ζώνη
µειωµένου κινδύνου ορίζεται από την ακτογραµµή και την ερυθρά γραµµή.
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Ύστερα από τα ανωτέρω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει τη λήψη των παρακάτω
µέτρων για την προστασία των λουοµένων στην παραλία Πόρτο Κατσίκι:
► Η ακριβής οριοθέτηση των ζωνών θα πρέπει να εφαρµοσθεί επιτόπου µε τοποθέτηση
πασσάλων οι οποίοι θα συνδέονται µε εµφανή ταινία ή σχοινί ή άλλο πρόσφορο µέσο.
► Επιπροσθέτως, προτείνεται η τοποθέτηση τριών πινακίδων διαστάσεων 2µ. πλάτους
και 1µ. ύψους µε λογότυπο στη µέση της πινακίδας «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ»
(και στην αγγλική), δεξιά αποτυπωµένη την τριγωνική πινακίδα σήµανσης µε τύπο (Κ-14)
αναγγελίας κινδύνου από πτώση βράχων και αριστερά αποτυπωµένη την τριγωνική πινακίδα
σήµανσης µε τύπο (Κ-25) αναγγελίας άλλων κινδύνων.
Οι θέσεις τοποθέτησής τους θα είναι:
α) Στο ∆ηµοτικό parking.
β)

Στην περιοχή, πριν την υπάρχουσα κλίµακα που οδηγεί στην παραλία

.

και
γ) Επί της παραλίας, προκειµένου να είναι ορατή από τα σκάφη.
Τα ανωτέρω µέτρα, δεν αφορούν το Νότιο Τµήµα (Εικ. 7) στο οποίο προτείνεται η
πλήρης απαγόρευση προσέγγισης και κολύµβησης. Αυτό προτείνεται, γιατί το εύρος της
ζώνης (παραλίας) µειωµένου κινδύνου (σύµφωνα µε τις τεχνικές υπηρεσίες ∆ήµου και
Περιφέρειας) είναι στην πράξη από ελάχιστο έως µηδενικό, λόγω αλλαγής του εύρους της
ακτογραµµής.
Για την υλοποίηση των παραπάνω µέτρων, αποφασίσθηκε µε συνεννόηση ∆ήµου και
Περιφέρειας, η προµήθεια των υλικών (πινακίδες, κολωνάκια, κ.λπ.) να γίνει από το ∆ήµο
Λευκάδας και η τοποθέτηση από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ερωτήσεις πάνω στην εισήγηση. Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Θέλω να ρωτήσω αν έχει έρθει το θέµα αυτό στο Περιφερειακό Συµβούλιο και αν
έχει πάρει θέση, αν γνωρίζετε. Και η δεύτερη ερώτηση µου είναι, µε ποια αρµοδιότητα εµπλέκεται
ο ∆ήµος σε όλο αυτό το θέµα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Καββαδά, προφανώς µε το ερώτηµα που θέτετε, το ανοίγετε το θέµα. ∆εν
έχω κανένα πρόβληµα. Εγώ έκανα µία έκκληση. Αν εσείς θέλετε να µην κάνετε διαφορετικά,
ευχαρίστως. Απαντάω λοιπόν
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, µην απαντάς. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κύριος Ζουριδάκης.
ΖΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ: Γιατί χρειάζεται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Αυτή είναι η ερώτηση µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση υπάρχει; ∆εν υπάρχουν. Ο κύριος ∆ήµαρχος απαντάει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το Περιφερειακό Συµβούλιο εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει συνεδριάσει. Νοµίζω όµως
ότι έχετε στα χέρια σας, γιατί σας το έδωσα και αυτό, ένα πολύ συγκεκριµένο έγγραφο, που είναι
16-10-2014, που απευθύνεται από την Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας, γιατί εµείς
ανάµεσα στα άλλα που έπρεπε να διερευνήσουµε, είναι κι ένα θεσµικό καθεστώς το οποίο είναι να
το πάρει ο διάολος. Σε σχέση µε το ποιος έχει αρµοδιότητα, τι αρµοδιότητα έχει κλπ. Τα γνωστά
που συµβαίνουν στην χώρα µας. Το ξέρετε. ∆εν χρειάζεται να το αναλύσω.
Έχετε µπροστά σας λοιπόν ένα δισέλιδο, µάλλον ναι δισέλιδο, κείµενο απάντησης, στο
οποίο αναφέρει η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας συγκεκριµένα πράγµατα και που
απαντάει στο ερώτηµα του κυρίου Καββαδά. Προφανώς δεν θα το διαβάσω, για οικονοµία εννοώ
του χρόνου δεν θα το διαβάσω, όµως το έχετε όλοι στα χέρια σας. Εγώ ξεκαθαρίζω πάντως το
εξής. Η λογική, και απαντάω ταυτόχρονα και στο δεύτερο ερώτηµα που έγινε, γιατί απόφαση.
Επειδή κατά τη γνώµη µου το θέµα δεν είναι ένα θέµα που θα το χαρακτήριζε κανείς, όχι, να µη
πω τον χαρακτηρισµό, σηµαντικό να πω, είναι σηµαντικό θέµα, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση µας
οφείλει να είναι συλλογική.
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Εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή, ανεξάρτητα από την άποψη που θα εκφραστεί από τη µεριά των
υπολοίπων παρατάξεων, είναι προφανές ότι θα πάρουµε την απόφαση µας, η οποία είναι ήδη
διατυπωµένη µε σαφήνεια στο ίδιο το κείµενο της εισήγησης που έχετε. Η συνάντηση που είπα,
και τελείωσα, µε τους επικεφαλείς, έχει να κάνει µε το γεγονός, ότι ενδεχοµένως να ειπωθούν και
κάποιες σκέψεις, και δεν εννοώ εδώ, εννοώ στη συνάντηση που θα κάνουµε, οι οποίες να έχουν
ενδιαφέρον και τις οποίες µπορούµε να τις συναποφασίσουµε.
Αυτή είναι η δικιά µας λογική.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, οµιλίες. Ο κύριος Μαργέλλης έχει τον λόγο.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δύο θέµατα. Το ένα θέµα είναι µία κάποια
επικινδυνότητα, η οποία υπάρχει όχι µόνο στο Πόρτο Κατσίκι, αλλά σε µία σειρά από παρόµοιες
ακτές και από παρόµοιας φύσης και υφής των πετρωµάτων ανάντι των ακτών. Είναι το Αγιοφίλι,
είναι το Πόρτο Κατσίκι, είναι η Γκρεµνή, είναι µία σειρά. Και όχι µόνο στην Λευκάδα. Είναι στην
Κεφαλονιά, σε όλες τις δυτικές ακτές των νησιών του Αιγαίου υπάρχουν παρόµοια προβλήµατα,
λόγω της σύστασης των εδαφών.
Υπάρχει λοιπόν ένα θέµα επικινδυνότητας και στον βαθµό που διαπιστώνεται και
υπάρχουν και προτάσεις, προφανώς οφείλουµε να πάρουµε µέτρα ασφαλείας. Άρα συµφωνούµε
να πάρουµε µέτρα ασφάλειας, θα δούµε µε ποιο τρόπο θα τα πάρουµε αυτά τα µέτρα ασφάλειας.
Συµφωνούµε λοιπόν σε αυτό, µε παρατηρήσεις, τις οποίες θα καταθέσουµε, ώστε αυτό να γίνει
πιο σωστό, πιο καλό.
Υπάρχει όµως ένα δεύτερο θέµα που τίθεται εκ των πραγµάτων, αλλά το θέτουν και οι
εκθέσεις. Και η έκθεση του κλιµακίου που συγκροτήθηκε σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η έκθεση
του κυρίου Λέκκα ασχολείται και µε ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέµα, που είναι η άρση της
επικινδυνότητας. Το οποίο θα πρέπει να µας απασχολήσει, δεν πρέπει να κάνουµε ευρεία
κουβέντα, το θέτω όµως ως επικεφαλίδα, και αυτό είναι ένα σοβαρό θέµα. ∆εν µπορεί βέβαια να
προβούµε σε άρση επικινδυνότητας σε όλες τις ακτές, εκεί που θεωρείται µικρού ρίσκου. Άλλωστε
ρίσκο υπάρχει και όταν περπατάµε στον δρόµο. Υπάρχει ένα ρίσκο, να πέσει κανένα ... στο
κεφάλι µας. Αλλά εκεί που υπάρχει µεσαίος ή και αυξηµένος κίνδυνος, προφανώς έχουµε
υποχρέωση να κάνουµε ό,τι χρειάζεται, όχι εµείς γιατί δεν µπορούµε, ούτε είναι δική µας
αρµοδιότητα, είναι δική µας δουλειά όµως γιατί είναι ο τόπος µας, να κάνουµε παρεµβάσεις προς
την Πολιτεία και η Πολιτεία να αναλάβει το κόστος για µία τέτοιας σηµασίας αµµουδιά, όπως είναι
το Πόρτο Κατσίκι, να κάνει όσα έργα χρειάζονται για την άρση αυτής της επικινδυνότητας. Τέτοια
έργα παρόµοια έχουν γίνει στο Μύρτο πρόσφατα µετά τους σεισµούς που είχαµε. Υπάρχει
τεχνογνωσία, δεν είναι δύσκολο δηλαδή, πάρα πολύ απλό πράγµα είναι. Είναι όµως πάρα πολύ
σηµαντικό για τον τόπο µας και νοµίζω ότι πρέπει να είναι ένα από τα θέµατα που θα µας
απασχολήσει στην πορεία ως ∆ηµοτική Αρχή και θα πρέπει πραγµατικά να µας απασχολήσει
πάρα πολύ σοβαρά και µε πολύ απαιτητικό τρόπο και διεκδικητικό τρόπο να απαιτήσουµε από την
Πολιτεία και στο Πόρτο Κατσίκι να κάνει όσα έργα χρειάζονται, προκειµένου να αρθεί η
επικινδυνότητα. Είναι δεύτερο θέµα σοβαρό, το θέτω.
Επανέρχοµαι κλείνοντας, ότι ναι, συµφωνούµε ότι θα πρέπει προφανώς να παρθούν
κάποια µέτρα ασφάλειας, δεν το συζητούµε. Αυτά τα προτείνουν οι Υπηρεσίες, νου έχουµε κι εµείς
να τα δούµε και να τα τροποποιήσουµε έτσι ώστε να έχουν και αποτέλεσµα και συγχρόνως να µην
φοβίσουν και τον κόσµο χωρίς να έχουν αποτέλεσµα, γιατί µπορεί να πάρεις µέτρα χωρίς να
έχουν αποτέλεσµα. Εποµένως χρειάζεται και µία εποπτεία αυτών των µέτρων. Σταµατάω εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγµή, που όπως είπα και προηγουµένως, έχουµε την
εισήγηση του τεχνικού κλιµακίου, αλλά και την έκθεση του Καθηγητή του κυρίου Λέκκα, θα
µπορούσαν κάλλιστα να τοποθετηθούν πινακίδες και χωρίς να δηµιουργηθεί ντόρος γύρω από το
θέµα αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε, κάποιοι καλοθελητές τι µπορεί να κάνουν. ∆εν λέω παραπάνω.
∆ιαφωνώ όµως µε τον τρόπο που εισάγεται το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για τον λόγο
ότι η συγκεκριµένη παραλία ανήκει στην αρµοδιότητα της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Επαναλαµβάνω,
της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Και από τη στιγµή που ο ∆ήµος δεν µισθώνει για ξαπλώστρες και
οµπρέλες, ή δεν το έχει παραχωρήσει το δικαίωµα χρήσης, δεν έχει απολύτως καµία αρµοδιότητα
στον χώρο. Ουσιαστικά λοιπόν πάµε να αναλάβουµε ευθύνες που δεν µας αναλογούν.
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Και πάω στο έγγραφο που ανέφερε ο κύριος ∆ήµαρχος, που είναι από την Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας και αναφέρει το εξής. Το γεγονός, λέει, της παραχώρησης, του
δικαιώµατος της απλής χρήσης γιαλού και παραλίας, µεταξύ άλλων ΟΤΑ και του ∆ήµου
Λευκάδος, µε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν του παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης
έργων στους κοινόχρηστους χώρους. ∆εν µπορούµε να βάλουµε χέρι σε αυτούς τους χώρους. Το
αναφέρει το έγγραφο.
Και παρακάτω συνεχίσει και λέει. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που οι εργασίες αφορούν
µόνο στην αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων στην αρχική τους µορφή, δηλαδή από
µάντρες ογκολίθων, αυτές δύναται να εκτελεστούν στο πλαίσιο καθαρισµού των ακτών από τον
οικείο ∆ήµο. ∆ηλαδή µας κάνει τη χάρη να πετάξουµε τα κοτρώνια που θα πέσουν στην παραλία.
Μας κάνει τη χάρη.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθεί στους τοπικούς φορείς, στους εκπροσώπους του
Ελληνικού ∆ηµοσίου στην περιοχή, ότι θα πρέπει να φροντίσουν άµεσα για την τοποθέτηση
πινακίδων στους χώρους που έχουν καταστεί επικίνδυνοι. Μας λέει κιόλας, πηγαίνετε να βάλετε
και πινακίδες. ∆εν έχετε καµία αρµοδιότητα εκεί, αλλά πηγαίνετε να βάλετε πινακίδες. Αυτό µας
λέει. Και το αναφέρει και στην Κτηµατική Υπηρεσία. Το έχουν όλοι οι Συνάδελφοι αυτό.
Από τη στιγµή που µπαίνουµε στην διαδικασία και αυτό πρέπει να ... Συνάδελφοι, να
ψηφίσουµε, είναι σαν να οικειοποιούµαστε ευθύνες σε περίπτωση που γίνει κάτι σε χώρο που δεν
είναι δικός µας. Επίσης, το σηµαντικότερο όλων είναι ο χρόνος που ψηφίζουµε σήµερα. Τι
διάρκεια θα έχει; Ένα χρόνο, δύο χρόνια, 15 χρόνια; Ή θα µας κυνηγάει 15 χρόνια, θα έχουµε
φύγει εµείς από εδώ µέσα, από αυτήν την αίθουσα και θα µας κυνηγάει για 15 χρόνια η απόφαση
που πήραµε σήµερα; Αυτό πρέπει να το λάβουµε σοβαρά υπόψη όλοι οι Συνάδελφοι.
Από τη στιγµή λοιπόν που θέλετε να προστατεύσετε το κοινό καλό, σας είπα τι να κάνετε.
Να βρεθούµε όλοι µαζί οι επικεφαλείς, να είναι ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος ∆ήµαρχος και να
πάρουµε µία απόφαση, αθόρυβα όµως. Όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και µε τους καταρράκτες στο
Νυδρί. Το ίδιο έγινε πριν 2 χρόνια. Αθόρυβα έγινε.
∆εν βρίσκω λοιπόν τον λόγο που σήµερα φέρνετε το θέµα αυτό. Ένα άλλο που θέλω να
αναφέρω, γιατί παίρνουµε µέτρα ασφαλείας και βάζουµε πινακίδες, το τεχνικό κλιµάκιο αναφέρει
στην έκθεση του, ότι η πρόσβαση στην παραλία είναι επισφαλής από τα σκαλοπάτια. Όταν εµείς
λοιπόν σαν ∆ήµος κάθε χρόνο έχουµε εισόδηµα από το Parking 30.000€ συν αυτά τα οποία θα
πάρουµε από τις καντίνες, δεν µπορούµε να βάλουµε ένα προστατευτικό, το αναφέρει µέσα η
έκθεση, να βάλουµε ένα προστατευτικό στην σκάλα που κατεβαίνει κάτω στην παραλία; Λέω, τα
έσοδα που θα πάρουµε, αν φτιάξουµε τις καντίνες στο Πόρτο Κατσίκι, το σίγουρο όµως είναι ότι
αυτή τη στιγµή έχουµε 30.000€ έσοδα από το Parking.
Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι οι ενδιάµεσες λύσεις δεν λύνουν το πρόβληµα, για αυτό πρέπει να
δοθεί µία οριστική λύση. Και στην δευτερολογία µου θα πω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Γληγόρης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Εντάξει, ούτε εγώ µπορώ να µιλήσω, αφού δεν είναι να µιλήσουµε έτσι ανοικτά.
Έχουµε δύο εισηγήσεις, µία του κυρίου Λέκκα και µία του τεχνικού κλιµακίου. ∆ύο πορίσµατα. Ο
κύριος Λέκκας αναφέρει για µεσαίους, υψηλούς και χαµηλούς κινδύνους και καθορίζει και µία
ζώνη µειωµένης επικινδυνότητας, αυτά πρέπει να τα πω βασικά, το οποίο όµως δεν µας λέει αν
ανήκει στο µεσαίο ή στο χαµηλό. Σε ποια ζώνη είναι αυτή. Τέλος πάντων, για να µην πω πολλά,
θα συµφωνήσω µε το πόρισµα της Επιτροπής του τεχνικού κλιµακίου, το δεύτερο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογεώργης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Συγγνώµη, εννοείται πως µε το θέµα που έβαλε ο κύριος Μαργέλης για τα
υπόλοιπα, τις εργασίες, µελέτες και τα υπόλοιπα, πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα, δεν το συζητάµε
αυτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογεώργης έχει τον λόγο.
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω, ότι δεν µπόρεσα, γνωρίζω το θέµα
σφαιρικά, δεν έχω στα χέρια µου όµως τις απαραίτητες εισηγήσεις και εκθέσεις γιατί στο mail µου
δεν τα πήρα, προφανώς τεχνικά δεν ήταν δυνατόν να έρθουν. Λόγω ανειληµµένων
επαγγελµατικών υποχρεώσεων που είχα, δεν µπορούσα να έρθω σήµερα, άρα λοιπόν δεν
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µπορώ να έχω πλήρη εικόνα. Ωστόσο, η θέση η δικιά µου είναι, ότι ορθώς απασχολεί τον ∆ήµο η
υπόθεση. Μιλάµε για µία παραλία, η οποία είναι σήµα κατατεθέν της Λευκάδας. ∆εν µπορεί λοιπόν
ο ∆ήµος να µην έχει θέση και να µην έχει άποψη.
Συµφωνώ σε γενικές γραµµές , µε βάση αυτά που γνωρίζω βέβαια, συµφωνώ µε την
εισήγηση που έχει δοθεί, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άρση της
επικινδυνότητας και επειδή δεν έχω πλήρη γνώση, επειδή ακριβώς δεν έχω τις εκθέσεις, θα
ψηφίσω λευκό µόνο και µόνο για αυτόν τον λόγο. Όχι γιατί δεν συµφωνώ µε την εισήγηση που
έχει δοθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Καρφάκη.
ΚΑΡΦΑΚΗ: ∆ύο λογάκια. Θεωρώ ότι δεν πρέπει, ενώ µιλάµε στα µεγάφωνα, στα µικρόφωνα, στα
ραδιόφωνα, να λέµε ότι δεν πρέπει να µιλάµε, είναι λίγο υποκριτικό. Μιλάµε. Κανονικά µιλάµε.
Μιλάµε και οφείλουµε, αφού πια ξεκινήσαµε, να µιλήσουµε. Και οφείλουµε να προστατεύσουµε τον
κόσµο. Και είναι πράγµατα που δεν κρύβονται. Καταπτώσεις στην Λευκάδα, σε όλη την, δυτικές,
πως τις λένε αυτές τις παραλίες, δυτικές ακτές και προς τον Άγιο Νικήτα που πάµε, µας πέφτουν
πέτρες. Και στις δυτικές ακτές πέφτουν πέτρες. Παντού πέφτουν πέτρες. Αυτές οι πινακίδες,
προσοχή πτώση λίθων, δεν χρειαζότανε ούτε τεχνικό κλιµάκιο, ούτε Λέκκας, ούτε κανένας
.Έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Πόρτο Κατσίκι να έχουν µπει. Προσοχή, πτώση λίθων.
Τώρα, αυτές οι δύο απ’ ό,τι φαίνεται, το τεχνικό κλιµάκιο αυτό και το πόρισµα του Λέκκα,
είναι σχεδόν ταυτόσηµα. ∆εν έχουν σχεδόν καµία διαφοροποίηση. Παρατηρήσεις επί του εδάφους
είναι, σχεδόν είπα. ∆ηλαδή, βλέπουν τις πέτρες µαζεµένες, λένε, πέφτουν πέτρες. Βλέπουν
πρανή υψηλά ή χαµηλά, λένε, πέφτουν ή δεν πέφτουν. Μετατοπίζουµε την ευθύνη στον
λουόµενο. Αυτό κάνουµε απόψε. Και πρέπει να το κάνουµε, γιατί πρέπει να το καταλάβει. Αν είναι
και κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα να το καταλάβει εκείνη την ώρα ,πρέπει να το καταλάβει,
να µην πλησιάσει. Είναι απλό.
Τώρα τα έργα, δεν ξέρω πότε πρέπει να γίνουν και αν θα γίνουν κάποτε, να άρουµε τις
καταπτώσεις, να άρουµε τους κινδύνους, δεν το ξέρω και αυτό αν πρέπει να γίνει. ∆ιότι αυτή είναι
η φύση µας. Αυτή είναι η Λευκάδα, έτσι δηµιουργήθηκε το Πόρτο Κατσίκι. Έτσι δηµιουργήθηκαν
και οι άλλες παραλίες εκεί, µε καταπτώσεις. Έτσι δηµιουργήθηκε η άµµς, που έχουµε τώρα και την
ζηλεύει όλη η υφήλιος.
Λοιπόν, αυτή είναι η Λευκάδα, έτσι πρέπει να ενηµερώσουµε τον κόσµο. Λίγο να δούµε τη
λεπτοµέρεια, µπάρες και σκοινιά, να το δούµε λίγο πιο αυτό. Τι είναι αυτό; Πρέπει να µπει αυτό;
Πρέπει να µπει αυτό; Ένας µε µία βάρκα, όταν δει το σκοινί, πρέπει να µπορέσει να φθάσει εκεί,
ας πέφτει κι ένας βράχος παραπέρα. Και πως ξέρει ο κύριος Λέκκας και το πόρισµα, ότι η πέτρα
θα είναι λίγο µεγαλύτερη και δεν θα κάνει κι ένα άλµα ακόµα να φθάσει και λίγο παραµέσα. Να το
δούµε αυτό το πράγµα. Να πάροµε µέτρα όµως. Ενηµέρωσης µέτρα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Βικέντιος. Και όποιος άλλος Συνάδελφος, να το πει.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Πριν από δύο χρόνια, είχαµε ένα σοβαρό ατύχηµα εκεί πέρα µε µία σοβαρή
κατάπτωση, ακριβώς κάτω από τις καντίνες. Μία υπάλληλος του ∆ήµου της Νέας Μάκρης, έπεσε
µία κατάπτωση και την κτύπησε όλη στο πρόσωπο. Ειδοποιήθηκα, πήγα εκεί, την πήρα µε το
αυτοκίνητο µου, την πήγα στην Λευκάδα. Ο σύζυγος της βέβαια δεν ήταν εκεί, ήρθε από Αθήνα.
Αυτά όµως αν αρχίσουµε να τα λέµε, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Εντάξει, έφερα ένα παράδειγµα.
Τώρα πάει, ξεπεράστηκε. Έκαναν αγωγές στον ∆ήµο, εγώ τους φιλοξένησα στην Βασιλική,
σταµάτησαν την αγωγή κλπ. Πρέπει να µη βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράµα.
Εκείνο που έχω να επισηµάνω εγώ, είναι ότι οι πινακίδες που ήρθαν από την Περιφέρεια
και µας είπαν µε ευθύνη του λουόµενου να κατεβαίνει τις σκάλες κάτω, νοµίζω είναι ό,τι το
χειρότερο. Βέβαια την άλλη µέρα δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα. Τοποθετήσαµε πινακίδες,
απαγορευτικά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Τα σκοινιά όλα από κάτω την άλλη µέρα φύγανε. Οι
καταπτώσεις λοιπόν ,έτσι λέει η φύση της Λευκάδας, να πέφτουν αυτά τα πράγµατα. Πιστεύω
λοιπόν µε ιδιαίτερη προσοχή, διότι τα σκοινιά δεν θα τα αφήσουν, πιστεύω ότι το µόνο που µπορεί
να γίνει τώρα εκεί πέρα για να κατεβαίνει ο κόσµος, πιο ασφαλές το µέρος για να κατεβαίνει κάτω.
Πιστεύω, πραγµατικά αυτόν τον τόπο δεν πρέπει να τον παραµελήσουµε. Πρέπει να γίνουν
µελέτες, όπως ξεκινήσαµε να τις κάνουµε, απ’ ό,τι µας υπέδειξαν και αυτοί, να συρµατώσουµε µε
πλέγµα όλο το πράγµα, το οποίο µερικοί Μηχανικοί από την Περιφέρεια συµφωνούσανε, µερικοί
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από Αθήνα δεν συµφωνούσαν. Εν πάση περιπτώσει το θυµίζω αυτό, ότι ό,τι και να βάλουµε εκεί
πέρα, την άλλη µέρα το πρωί δεν θα υπάρχει τίποτα. ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος Συνάδελφος που θέλει να µιλήσει. Άλλος Συνάδελφος; Όχι.
Ο κύριος ∆ήµαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Α, ναι, ναι. ∆εν έχω αντίρρηση. Μιλάω στο τέλος µια και καλή.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Γνωρίζουµε όλοι, όσοι τουλάχιστον ασχολούµαστε µε την Αυτοδιοίκηση, ότι η
Αυτοδιοίκηση έχει τις λεγόµενες αποκλειστικές δραστηριότητες, καθαριότητα, αν δεν το καθαρίσει
ο ∆ήµος δεν το καθαρίζει κανένας άλλος, αποκλειστική αρµοδιότητα και τις λεγόµενες
συντρέχουσες αρµοδιότητες. Τι θα πει αυτό; Θα πει, ότι οποιοδήποτε θέµα αφορά τον τόπο σου,
έχεις αρµοδιότητα να ασχοληθείς, µε την έννοια να προτείνεις, να διεκδικήσεις. Άρα και το Πόρτο
Κατσίκι ,που είναι ένα κορυφαίο θέµα για την Λευκάδα και σήµα κατατεθέν ... και Πόρος,
προφανώς έχει ευθύνη ο ∆ήµος. Όχι µε την έννοια της νοµικής ευθύνης και της νοµικής
υποχρέωσης, αλλά µε την έννοια ότι είναι στον τόπο του και τον νοιάζει και πρέπει να κάνει
προτάσεις. Με αυτήν την έννοια λοιπόν µπορούµε να ασχοληθούµε και να κάνουµε τις προτάσεις
µας για αυτό το θέµα.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, ότι προφανώς εµείς δεν καθορίζουµε τα µέτρα
ασφαλείας. ∆εν είναι δική µας δουλειά τώβρα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορίσει τα µέτρα
ασφαλείας. Τα καθορίζουν οι ειδικοί τα µέτρα ασφαλείας που τα έχουν καθορίσει. Μπορεί να
πούµε κάποιες ιδέες, αλλά ο πυρήνας είναι αυτός που καθορίζουν οι ειδικοί. Και δεν µπαίνουµε σε
αυτήν την κουβέντα εµείς εδώ πέρα. Μπορούµε, άµα βρεθούµε να πούµε κάποιες τροποποιήσεις,
διαφοροποιήσεις κλπ., ή καλύτερες ιδέες να τα βελτιώσουµε, αλλά ο πυρήνας τα καθορίζουν οι
ειδικοί και τα έχουν καθορίσει τα µέτρα ασφαλείας.
Το τρίτο που θέλω να πω, αυτό που είπαµε εµείς εδώ πέρα, ότι πρέπει να πάρουµε µέτρα
ασφαλείας. Αυτό είπαµε. Αυτά που προτείνουν οι ειδικοί, όπως εµείς θα τα δούµε και
ενδεχοµένως θα τα διαφοροποιήσουµε ή θα τα βελτιώσουµε κιόλας.
Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή µπήκε θέµα και νοµίζω κύριε ∆ήµαρχε, πρέπει
να σας απασχολήσει για να το δούµε, πράγµατι υπάρχει ένα θέµα µε τη σκάλα που κατεβαίνει ο
κόσµος κάτω και αυτό που προτείνεται από Επιτροπές, να κατεβαίνει ο κόσµος µε ευθύνη του,
εντάξει, οι Επιτροπές το κάνουν, γιατί και οι Επιτροπές έχουν την δική τους ευθύνη. Θεωρώ ότι
δεν είναι κολοσσιαίο το κόστος να πάρουµε κάποια µέτρα ασφαλείας και στην σκάλα που
κατεβαίνει ο κόσµος κάτω, ας είναι στην φροντίδα σας και στην προσοχή σας και ας δώσουν και
προτεραιότητα σε βάρος άλλων πιστώσεων για κάποια άλλα έργα που έχουµε. Να το δούµε
δηλαδή λίγο αυτό το θέµα.
Αυτά. Παραπέρα κουβέντα δεν χρειάζεται. Καταλαβαινόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Να δευτερολογήσω κι εγώ. Κι εµείς είµαστε υπέρ του να παρθούν τα µέτρα. Η
απόφαση όµως να έχει ισχύ µέχρι τέλος του καλοκαιριού. ∆ηλαδή µέχρι τον Οκτώβριο µήνα. Και
αυτή είναι και η πρόταση µας. Όχι ες αεί. Γιατί ουδέν µονιµότερο του προσωρινού. Και η
παράταξη µας ζητά να έρθει µέχρι το τέλος του χρόνου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέµα, για την
γενική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Αυτή είναι και η πρόταση µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Γληγόρης µήπως θέλει να πει κάτι; Όχι. Ο κύριος ∆ήµαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να το κλείσουµε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω κάτι. Κοιτάξτε τώρα Συνάδελφοι, µερικές
φορές βάζουµε πράγµατι όλοι µας, εγώ το λέω και για τον εαυτό µου, βάζουµε το δάκτυλο
µπροστά και λέµε, µε βλέπεις; ∆ηλαδή τι εννοώ τώρα. Να σας πω τι εννοώ, γιατί το λέω αυτό.
∆όθηκαν συνεντεύξεις από Επιστήµονες, γίνανε δηµοσιεύµατα κλπ., και εµείς τι λέµε τώρα,
σήµερα; Εµείς κοινοποιούµε το πρόβληµα; Πριν 15 µέρες, όχι 15, 1,5 µήνα περίπου δεν υπήρχε
εφηµερίδα, blogs µάλλον, που να µην αναφέρονται στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Λέω ψέµατα;
Νοµίζω πως δεν λέω. Άλλωστε οι δηµοσιογράφοι εδώ είναι, τα ξέρουν. Και εµείς τα ξέρουµε.
Συνεντεύξεις κλπ. Και του κυρίου Λέκκα. Εγώ λέω και συγκεκριµένα, έτσι;
∆εύτερον. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Κοιτάξτε, να µη µασάµε τα λόγια µας σε µερικά
πράγµατα. Έχουµε ευθύνη, δεν έχουµε ευθύνη, να κρυφτούµε πίσω από το µικρόφωνο, δεν
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έχουµε ευθύνη. Έχουµε ευθύνη. Εγώ συµφωνώ µε τον κύριο Μαργέλλη σε αυτό απολύτως. Εµείς
έχουµε ευθύνη. Ανεξάρτητα από τους Νόµους, τις γραφές και δεν ξέρω τι κέρατα κάνουν εκεί στα
Υπουργεία και πως τα διατυπώνουν, αναφέροµαι δηλαδή στο νοµικό µέρος, πέρα από το νοµικό
έχουµε ευθύνη. Είναι ένα πρόβληµα που είναι στον χώρο µας και οφείλουµε να κάνουµε
προσπάθειες να το αντιµετωπίσουµε. Πως θα το αντιµετωπίσουµε; Να το δούµε. Είναι άλλο θέµα.
Αλλά δεν µπορεί να λέµε, ότι ξέρετε, εµείς κάνουµε πως δεν το βλέπουµε.
Τρίτο ζήτηµα. Και αυτό µου το είπε και ο κύριος Λέκκας επανειληµµένως. Το πρόβληµα
που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη παραλία δεν αφορά την συγκεκριµένη παραλία. Αφορά
γενικότερα την Λευκάδα και τα Ιόνια στο σύνολο τους. Αναφέρθηκε το παράδειγµα µε
συγκεκριµένες παραλίες που έχουν γίνει παρεµβάσεις στην Κεφαλονιά και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Ζήτηµα επόµενο. Γιατί κάναµε και αναλυτική κουβέντα, πέρα από την έκθεση, µε τον κύριο
Λέκκα για το θέµα της µακροχρόνιας, να το πω, παρέµβασης. Θέτει ορισµένα ζητήµατα, τα
αναφέρει και στην έκθεση, µπορεί να γράψει και πολλά περισσότερα. Πρέπει να παρακολουθήσεις
το πράγµα µε λέιζερ ας πούµε. Θέλει παρακολούθηση το φαινόµενο. Έχει συγκεκριµένες σκέψεις,
απόψεις, που µπορούν να διατυπωθούν. Ξεκαθαρίζω όµως, και το έγγραφο αυτό το λέει, η
αρµοδιότητα όσον αφορά τον σχεδιασµό, τη µελέτη, την κατασκευή και τις συγκυρίες
συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών και λιµενικών έργων κλπ., είναι ευθύνη της Περιφέρειας. Η
Περιφέρεια, µε την οποία συζητούµε, και θα ξανακάνουµε στη σύσκεψη αυτή, θα είναι ξανά
παρούσα, τη δικιά µας εδώ λέω, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, προφανώς είναι στην κατεύθυνση
να κινηθεί διαδικασία, ούτως ώστε να παρθούν τέτοια µέτρα, να χρηµατοδοτηθούν, να το πω πιο
απλά, τέτοια έργα, γιατί περί αυτού πρόκειται. ∆εν είναι το ζήτηµα η µελέτη. Ή την
παρακολούθηση του φαινοµένου κλπ.
Και τέλος να ξεκαθαρίσω το εξής. Εµείς λοιπόν µε βάση την λογική που περιέγραψα,
προχωράµε στα συγκεκριµένα µέτρα, έτσι όπως διατυπώνονται στην εισήγηση και ενδεχοµένως
το µόνο που θα αφήσουµε ανοικτό, και νοµίζω να το σηµειώσει και ο Νίκος αυτό, ο κύριος
Ζαβιτσάνος εννοώ, να αφήσουµε το ζήτηµα της ακριβούς διατύπωσης των πινακίδων
ενδεχοµένως να είναι ένα ζήτηµα που θα το αποφασίσουµε από κοινού, φυσικά πάντα και µε τις
Υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι Υπηρεσίες συµµετέχουν σε αυτό. Εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν
δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, να αφήναµε µόνο αυτό το ζήτηµα ανοικτό, όχι γιατί αποκλείουµε να
χρησιµοποιήσουµε αυτό τον τίτλο, ενδεχοµένως λέω, µήπως προκύψει από τις Υπηρεσίες και
από εµάς, κάποια διαφορετική ιδέα. Όλα τα άλλα µέτρα, κολωνάκια, η ζωνοποίηση δηλαδή της
περιοχής, είναι σαφές, µε βάση και την πρόταση, ότι πρέπει να γίνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελείωσε η συζήτηση. Να ψηφίσουµε, εάν εγκρίνεται η εισήγηση.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Υπάρχουν δύο προτάσεις. Η πρόταση του κυρίου ∆ηµάρχου και η πρόταση η δική
µου. Είµαστε υπέρ να παρθούν τα µέτρα
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆εν απάντησα σε αυτό. Μου επιτρέπεις; Έβαλε ένα ζήτηµα και ενώ το είχα
σηµειώσει, πήγα να το κλείσω και δεν απάντησα. Έβαλε το εξής ζήτηµα, αν κατάλαβα καλά,
διόρθωσε µε. Ότι ναι µέτρα, αλλά για ένα χρόνο. Μέχρι τέλος της σαιζόν, να το πούµε πιο απλά.
Τέλος Οκτώβρη, αυτό εννοεί. Μία τέτοια απόφαση, κατά τη γνώµη µου, είναι λάθος. Και το λέω,
όχι γιατί, εγώ ξέρω ότι είναι µία πρόταση καλοπροαίρετη αυτή που κάνεις. Άκουσε µε να το
τελειώσω. Εγώ νοµίζω ότι είναι λάθος από την εξής άποψη. ∆εν µπορείς να άρεις, είναι λάθος
δηλαδή, χρησιµοποιώ πολύ επιεική φράση, να άρεις µέτρα, όταν δεν έχεις προχωρήσει στην
διαδικασία λήψης µόνιµων, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, µέτρων. Είναι όµως από την
άλλη µεριά, είναι αφελής κάποιος να θεωρεί, ότι µέχρι τον Οκτώβρη θα έχουν γίνει µελέτες, θα
έχουν βρεθεί τα χρήµατα και θα έχει υλοποιηθεί και έργο. Εµείς λοιπόν λέµε και προτείνω το εξής,
ως µία προσπάθεια. Μέχρι τη λήψη των συγκεκριµένων µόνιµων, να το πούµε, οριστικών, πείτε το
όπως θέλετε, µέτρων, ισχύει αυτή η απόφαση. Και νοµίζω αυτό προκύπτει µε σαφήνεια. Αν θέλετε
να το βάλουµε, ευχαρίστως να το βάλουµε. Εάν έχετε την άποψη, ότι επειδή δεν θα γίνουν τα
έργα, γιατί δεν βρεθούν χρήµατα κλπ., µε συγχωρείτε πάρα πολύ, η άποψη µου είναι, ότι αυτά τα
µέτρα πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτή είναι η άποψη µου και την λέω ευθαρσώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Η πρόταση της παράταξης µας είναι, είµαστε υπέρ να παρθούν τα µέτρα. Η
απόφαση αυτή να έχει ισχύ µέχρι τέλη Οκτωβρίου και η παράταξη µας ζητά να έρθει το θέµα για
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το Πόρτο Κατσίκι έως τέλος του χρόνου για συζήτηση, για την συνολική, τεχνική αντιµετώπιση του
προβλήµατος. Για την συνεχή, τεχνική αντιµετώπιση του προβλήµατος. Και αφού το συζητήσουµε
γενικώς το θέµα, εκεί θα πάρουµε τις νέες αποφάσεις. Αυτή είναι η πρόταση µας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιαδικαστικά να ρωτήσω κάτι Θανάση. Μπορείτε να ψηφίσετε την πρόταση ου κάνει
ο ∆ήµαρχος και να συµπληρωθεί στην συνέχεια, να συµπληρωθούν και αυτά. Στη συνέχεια να
γίνουν και αυτά. ∆εν συµφωνείτε; Ωραία, πάµε για ψηφοφορία. ∆ύο χωριστές προτάσεις.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι λάθος βρε Θανάση, ήµουνα σαφής. ∆εν δέχοµαι αυτήν την πρόταση. Η
πρόταση αυτή είναι επικίνδυνη. ∆εν θέλω να χρησιµοποιήσω άλλη φράση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θανάση, επειδή η πρόταση σου δεν είναι κόντρα σε αυτή που κάνει η εισήγηση, για
αυτό εγώ προτείνω να ψηφίσετε την πρόταση ετούτη και να συµπληρωθεί στα πρακτικά, ότι
ζητάµε τον Οκτώβρη και µετά να γίνουν τα υπόλοιπα. Αν δεν συµφωνείτε, θα µπούνε δύο
προτάσεις χωριστά σε ψηφοφορία. Έτσι θέλετε; Ωραία. Πάµε σε ψηφοφορία.
Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Καββαδά;. Ωραία, ποιοι ψηφίζουν την εισήγηση
του ∆ηµάρχου. Όπως την διατύπωσε ο ∆ήµαρχος. Όχι, να µη τα πεις, είναι στα πρακτικά.
Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Καββαδά;
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ... προφανέστατα. Με τα σήµατα που αναφέρονται κλπ. Την διατύπωση µόνο της
πρότασης. Νοµίζω αυτό εννοεί και ο κύριος Μαργέλης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Καββαδά; ∆ύο.
Ποιοι ψηφίζουν λευκό; Ο κύριος Κοντογεώργης και η κυρία Κατωπόδη.
Τελειώσαµε. Προχωράµε στο επόµενο. Άνοιξε το µικρόφωνο να το ακούσουν.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: ∆εν έχω άλλη πρόταση. ∆εν ψηφίζω την εισήγηση επ’ αυτού.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα κατά, ναι. Κατά είναι και ο κύριος Γληγόρης, ο οποίος έδωσε και την εξήγηση.
Τελείωσε αυτό το θέµα και πάµε στο 2ο εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµα.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.108/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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