ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 159/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
ήρθε σε τακτική 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.
16378/21-9-2020 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
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
Γληγόρης Παναγιώτης
26
27
Σέρβος Κωνσταντίνος
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.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Σολδάτος Θεόδωρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, και Βεροιώτης Αλέξανδρος, δεν συµµετείχαν στην
ο
συνεδρίαση από το 3 θέµα Ε.Η.∆. µέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
ου
ου
ου
Ο ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και του 1 και 2 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. Επέστρεψε στο 1 θέµα της Η.∆. και
ο
αποχώρησε εκ νέου στο 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 18 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ενηµέρωση-συζήτηση ∆.Σ. για τις καταστροφές που προκάλεσε ο «ΙΑΝΟΣ» στη Νότια Λευκάδα.
Εισηγητής: ∆ρακονταειδής Κων/νος, επικεφαλής της ∆.Π. «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ∆Α»
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο έθεσε προς συζήτηση ο
Επικεφαλής της ∆.Π. «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ∆Α», κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.7 του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του άρθρου 177
του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία
των πραγµατικά παρόντων µελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά καταστροφές που προκάλεσε ο «ΙΑΝΟΣ» στη Νότια Λευκάδα.
Η συζήτηση επί του θέµατος έχει ως εξής, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:
«Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε, θέλετε να κάνετε κάποια άλλη τοποθέτηση για το θέµα της Βασιλικής, της Νότιας Λευκάδας
γενικώς;
Γαζής Αναστ.: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
Πρόεδρος: Τι θέλετε κύριε Γαζή;
Γαζής Αναστ.: Μπορείτε να βάλετε τον τίτλο του θέµατος; Είναι βασικό να µπει ο τίτλος. Είναι: «Συζήτηση-ενηµέρωση»; Είναι:
«Απόφαση ∆.Σ.»; Τι είναι; Βάλτε έναν τίτλο στο θέµα.
Πρόεδρος: «Συζήτηση-ενηµέρωση.»
Γαζής Αναστ.: Βάλτε έναν τίτλο στο θέµα. (….)…
(…….ασαφής διάλογος….…)
Πρόεδρος: Κύριε Γαζή, το είπε και ο κύριος ∆ρακονταειδής ότι δε θα πάρουµε κάποια απόφαση, είναι: «Συζήτηση-ενηµέρωση
επί του θέµατος»· που έθεσε το θέµα εξαρχής.
Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Καλός, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:
∆ήµαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω µόνο κάποιες µικρές, µία µικρή επιπλέον τοποθέτηση και αν
χρειαστεί µετά τις τοποθετήσεις των επικεφαλής ή και όποιου ∆ηµοτικού Συµβούλου να απαντήσω επί των τοποθετήσεων αυτών.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εκτός από τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε ο ∆ήµος Λευκάδας
και αιτήθηκε κάτι το οποίο είθισται να το κάνει η Περιφέρεια, αιτήθηκε την κήρυξη της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βλέποντας ότι θα µπορούσε µετά την ανακήρυξη να διεκδικήσουµε και επιπλέον χρήµατα εκτός
από -όπως σας ανέφερα- τις 30.000 για τις οικοσκευές και τις 200.000 για άµεσες παρεµβάσεις-αποκαταστάσεις κυρίως των
αγροτικών δρόµων και επιπλέον καθαρισµούς σουδών. Θα πω ότι σε συνεννόηση και σε συνεργασία µε το Βουλευτή Λευκάδας
κύριο Καββαδά υπήρχε ένα αίτηµα για την αποκατάσταση των καταπτώσεων και των τοιχίων αντιστήριξης για επιπλέον
αποκατάσταση βατότητας δηµοτικών οδών και αποκατάσταση αντλιοστασίων-γεωτρήσεων και δικτύων ύδρευσης, για
αποκατάσταση ζηµιών στα κρηπιδώµατα στο λιµένα του Καλάµου και του Καστού, καθώς επίσης και κατασκευή τεχνικών έργων
για αντιπληµµυρική θωράκιση.
Ο Βουλευτής Λευκάδας κινήθηκε άµεσα µετά απ’ το αίτηµα το δικό µας και γι’ αυτό την ίδια µέρα κιόλας είχαµε την
ενηµέρωση ότι ο ∆ήµος Λευκάδας χρηµατοδοτείται µε το επιπλέον ποσό του 1.000.000 το οποίο (…) αυτή την αναφορά γιατί το
ποσό είναι ένα πολύ µεγάλο ποσό, θα χρησιµοποιηθεί προφανώς και για τις αποκαταστάσεις τις οποίες σας διάβασα
προηγουµένως, αλλά και για κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπληµµυρική θωράκιση. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι στο αµέσως
προσεχές διάστηµα θα πρέπει σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια να υπάρχει µία συνολική προσέγγιση του ζητήµατος γιατί
γνωρίζετε -φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε όλοι- ότι οι χείµαρροι, τα ποτάµια είναι αρµοδιότητας της Περιφέρειας, όπως σας είπα
υπάρχει έργο σε εξέλιξη, σε δηµοπράτηση 750.000 µε επιµέρους υποέργα που θα εκτελεστεί απ’ την Περιφέρεια. Είµαστε στη
φάση του προσωρινού µειοδότη του έργου της αντιπληµµυρικής θωράκισης Βασιλικής που υπήρχε χρηµατοδότηση απ’ την
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή των 200.000, οπότε αυτές οι δύο εργολαβίες συν επίσης οτιδήποτε άλλο προκύψει, δε µιλάω τώρα
για καθορισµό σουδών, για το γκρέµισµα του στηθαίου κάτω στην παραλία το οποίο ήταν µία αποτυχία και µισή, µιλάω και για
περεταίρω παρεµβάσεις, υπάρχει χρηµατοδότηση έτσι ώστε να µπορέσουµε σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, σίγουρα οι
διαδικασίες επιταχύνονται µετά απ’ την κήρυξη της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε
σε ένα σύντοµο, σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα να µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχουµε θωρακίσει την ευρύτερη περιοχή
όσον αφορά τα πληµµυρικά φαινόµενα. Αυτό θέλω να καταθέσω, το πως, ποιο ήταν το αίτηµα πάνω στο οποίο βασίστηκε η
χρηµατοδότηση του 1.000.000, δε ξέρω αν ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κύριος Βικέντιος θέλει να προσθέσει κάτι σε σχέση µε το
θέµα το οποίο συζητάµε. Ευχαριστώ.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος έχει το λόγο.
Βικέντιος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Στις 16 του µήνα είχαµε τη µεγάλη θεοµηνία.
Πριν από οκτώ µέρες χωρίς να γνωρίζουµε ότι θα ‘ρθει αυτή η θεοµηνία αρχίσαµε να καθαρίζουµε τους γύρω δρόµους, τα
φρεάτια, παρότι την πίεση του κυρίου Γεωργακόπουλου ότι δεν υπάρχουν εργάτες, ήταν για δύο µέρες, από πέντε µέρες την
ήµερα ήταν εργάτες για την καθαριότητα οι οποίοι θα σας πω ότι τους βγήκε η ψυχή µέσα στα φρεάτια, καθαρίστηκαν όλα και (.)
και δύο τσάπες, τη δικιά µας για τους γύρω χειµάρρους µας.
Με τη συνεννόηση όλων των Προέδρων οι οποίοι τους κάλεσα στο γραφείο µου στη Βασιλική και τηλεφωνικώς
ξεκίνησα, µάλιστα απ’ το Άγιο Ηλία µε δύο τσάπες και ερχόµουν προς τα κάτω. Βέβαια, µετά ήρθε η θεοµηνία και τώρα έχουµε
ανά Τοπική Κοινότητα τέσσερα ηµεροµίσθια, έχουµε τις τσάπες σε όλα τα χωριά. Καθαρίσαµε την Πόντη η οποία πραγµατικά,
ούτε 10 πόντους νερό δεν είχε η περιοχή της Πόντης.
Παραλίες. Το µόνο που δεν κάναµε γιατί δεν περιµέναµε ότι θα φτάσουµε σ’ αυτό, ήταν αυτός ο µαντρότοιχος που ήταν
µπροστά στον πεζόδροµο να τον ρίξουµε, πιστεύαµε ότι κατά τη διάρκεια του ποσού του νερού θα µπορέσουµε να το κάνουµε
αυτό αν προκύψει. Βέβαια, ο όγκος του νερού ήταν αυξηµένος κατά 60% απ’ το ’17 και όχι µόνο φρεάτια, γεφύρια δεν
µπορούσαν να υπάρχει ροή, γι’ αυτό και πληµµυρίσανε. Αυτό βέβαια είναι διαχρονικό, δεν είναι σηµερινό φαινόµενο, πολλά
χρόνια γίνεται αυτό, εγώ πάντα ήµουν παρών σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, ήµουν δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και το
17’ όλη την ηµέρα, εγώ το βράδυ της θεοµηνίας ήµουν στο ∆ηµαρχείο όλη τη νύχτα µαζί µε το Νίκο Αργυρό, είχαµε συνέχεια
επικοινωνία µε το ∆ήµαρχο και µε την Πολιτική Προστασία. ∆ε θέλω να κουράσω πάρα πολύ, τα ανέλυσε τόσο πολύ καλά ο
∆ήµαρχος ο οποίος… Εµείς χωρίς να γνωρίζουµε πραγµατικά τη θεοµηνία αυτή είχαµε κάνει προεργασία, όχι µόνο µία
προεργασία που θα σας πω πριν από έξι, από πριν µερικούς µήνες είχαµε βάλει µαζί µε το γεφύρι στου Βαγενά, κάναµε και το
τεχνικό δελτίο στη Νίκαια ούτως ώστε να αποφύγουµε· που είναι ένα δρόµος, ένα όνειρο πολλών χρόνων για τον κόσµο, ο
εγκάρσιος, ο εγκάρσιος του κάµπου Αγίου Πέτρου-Σύβρου και χρηµατοδοτήθηκε και ο ∆ήµαρχος έχει το τεχνικό δελτίο έτοιµο
και χωρίς να έχουµε, χωρίς να γνωρίζουµε ότι θα γίνουν αυτά τα πράγµατα εµείς, είχαµε όµως την πρόληψη να
δηµιουργήσουµε κι αυτό το γεφύρι, ένα ποσό γύρω στις 80.000, χωρίς να γνωρίζουµε (επαναλαµβάνω), προβλέψαµε ότι
πρέπει να κάνουµε κι αυτό.
Όσον αφορά τώρα την κοίτη του ποταµού, εγώ επικοινώνησα πάρα πολλές φορές µε την Πολιτική Προστασία και είπα
ότι πρέπει σε κάποια σηµεία να κάνει παρεµβάσεις, διότι όσο (….) να κάνουµε εµείς µε µία τσάπα που έχουµε στη Νότια
Λευκάδα, διότι έχουµε -όσοι καταλαβαίνετε- το 42% της έκτασης, κάναµε πολλές παρεµβάσεις και γι’ αυτό (…) δεν είχαµε,
εκείνο όµως που δεν µπορέσαµε να συγκροτήσουµε ήταν η αύξηση του νερού που ήταν κατά 60% περισσότερο. Εγώ εντάξει,
αφού έχουν (.) και σε εφηµερίδες και παντού απ’ όλους τους συναδέλφους, εγώ ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ήρθαν
κοντά µας, µας βοήθησαν, όσοι παρευρέθηκαν εκεί πέρα, είχα µηνύµατα και τηλεφωνήµατα απ’ όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, συµπαράσταση και την ηµέρα που έγινε και η σύσκεψη τους ευχαρίστησα και τους ευχαριστώ κι άλλη µία φορά
γιατί πραγµατικά όλοι µαζί δώσαµε ένα «παρών» σ’ αυτές τις δοκιµασίες που πέρασε η Νότια Λευκάδα και ιδιαίτερα η Βασιλική
και ο Άγιος Πέτρος. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι τέτοια φαινόµενα έχουν τώρα και η Κοντάραινα, έχει το Νικολή, έχει το
Μανάση και οπωσδήποτε µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, όλοι στα χρήµατα που ήρθαν, όπως είπε και ο ∆ήµαρχος και µε τη
συνεννόηση και µε το Βουλευτή και µε την Περιφέρεια πιστεύω να προβούµε σ’ αυτές τις ενέργειες που κατά τη γνώµη µου προσωπική µου άποψη είναι αυτή- ότι πρέπει να γίνει µία οριστική µελέτη για τη Βασιλική µε ένα µεγάλο τεχνικό γραφείο που
να έχει εµπειρία σ’ αυτά τα αντιπληµµυρικά, διότι η παρέµβαση που θα γίνει πρέπει να είναι όχι µόνο µε 100 και 200.000,
πρέπει να είναι πραγµατικά, θα γίνει µια µεγάλη παρέµβαση ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτά τα καιρικά φαινόµενα διότι
βλέπετε η φύση καθηµερινά µας κάνει -έτσι πραγµατικά- να σκεφτόµαστε τι θα γίνει αύριο όταν είχαµε, όταν αυξήθηκε κατά 60%
το νερό µέσα σε 24 ώρες. Αυτό και ευχαριστώ και επαναλαµβάνω (.) ευχαριστώ τους Προέδρους, τον κόσµο, όλους που
συµπαραστάθηκαν σ’ αυτή την περιπέτεια που περάσαµε αυτές τις µέρες και είµαστε σε συνεχή επαφή -επαναλαµβάνω- µε το
∆ήµαρχο, µε όλες τις Υπηρεσίες, µε την Πολιτική Προστασία, µε τους Αντιδηµάρχους, τον κύριο Λύγδα και πραγµατικά και απ’
την άλλη µέρα το πρωί σχεδιάσαµε και αυτή τη στιγµή τα χωριά της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων έχουν… Εµείς έχουµε
επιστρατεύσει έξι JCB και είναι άλλα τέσσερα (.) στα χωριά. Αυτό και σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Βικέντιε. Ο κύριος Σολδάτος έχει το λόγο.
Σολδάτος Θ.: Φίλες και φίλοι (…)…
Γληγόρης Κων.: Πρόεδρε.
Σολδάτος Θ.: (…) ότι όταν παρατίθεται η φύση µε τον άνθρωπο κερδίζει πάντα η φύση. Το µάθηµα αυτό, αυτοί που έχουν
µάθει να προνοούν και να λειτουργούν -αν θέλετε- σε µια κατεύθυνση του «προνοώ» και όχι του «έρχοµαι κατόπιν εορτής»
µπορούν και αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις και όταν αναφέροµαι σε εκείνους που πρέπει να προνοούν δεν εννοώ
ούτε βραχυπρόθεσµα, ούτε απευθύνω κατηγορία σε κάποιους, λέω όµως ότι ένα ζήτηµα που έπρεπε να έχει αντιµετωπιστεί
εδώ και χρόνια φτάσαµε στο 2020 και έχουµε τα ίδια και τα ίδια, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Τα θυµόσαστε όλοι αγαπητοί
συνάδελφοι ότι και κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα ενόψει των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης το κυρίαρχο θέµα
συζήτησης στη Νότια Λευκάδα ήταν οι πληµµύρες. Το θέµα το γνωρίζαµε και το γνωρίζαµε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω
ότι για τους γνώστες του ζητήµατος και της ιστορίας των συνθηκών πληµµύρας στη Νότια Λευκάδα έχει προβληµατίσει και θέτω
κι εγώ προς προβληµατισµό το εξής γεγονός: Γιατί απ’ το Κέντρο Υγείας Βασιλικής και προς την Πόντη δεν έχουµε προβλήµατα
και συµπτώµατα πληµµύρας, ενώ νωρίτερα έχουµε; Μήπως εκεί πέφτει λιγότερο νερό; Όχι. Πέφτει η ίδια ποσότητα νερού ανά
τετραγωνικό και βεβαίως θα συµµεριστώ την άποψη που κατέθεσε ο κύριος Βικέντιος ότι ήταν ιδιαίτερα αυξηµένη η ποσότητα
βροχής που έπεσε κατά την τελευταία πληµµύρα. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουµε και πολύ περισσότερο το γνωρίζουν οι κάτοικοι της
Βασιλικής, ότι ρέµατα τα οποία ξεκινούσαν από ψηλά και είχαν ως αποτέλεσµα να εκβάλλονται στη θάλασσα, έχουν µπαζωθεί
και είναι ένα ζήτηµα το οποίο φαντάζοµαι ότι και µας έχει απασχολήσει όλους αλλά νοµίζω ότι κάθε φορά µας απασχολεί για
λίγο και δεν παρεµβαίνουµε και δεν προχωράµε σε ζητήµατα και σε παρεµβάσεις που πρέπει να κάνουµε. Κακά τα ψέµατα
λοιπόν, αν δεν αποκατασταθούν οι διέξοδοι που πρέπει να υπάρχουν για το νερό προς τη θάλασσα το πρόβληµα θα
επαναλαµβάνεται διαρκώς. Βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα πιστεύω ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουν οι
παλιές σούδες, οι παλιοί χείµαρροι, γνωρίζετε ότι υπάρχει νοµοθεσία που λέει πως µια σούδα, ένας χείµαρρος η οποία στη
διάρκεια του καλοκαιριού δεν έχει ίχνος νερού ενώ το χειµώνα είναι γεµάτη -είναι αυτό που λέµε δηλαδή «εποχιακά ποταµάκια»ανήκει σε ιδιοκτήτες, σε συνορίτες, όταν είναι στην άκρη ενός κτήµατος, όταν δεν είναι στην άκρη ανήκει σε ιδιοκτήτη. Ωραία,
ανήκει σε ιδιοκτήτη αλλά ο ιδιοκτήτης δεν έχει κανένα δικαίωµα να το µπαζώνει, όπως και να αποκτήθηκε το κάθε χωράφι ή η
κάθε έκταση έχει υποχρέωση να αφήσει τη διέξοδο του νερού, γιατί όπως προείπα η φύση δεν αστειεύεται. Λέω λοιπόν, κύριε
∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρώτη παρέµβαση που πρέπει να γίνει είναι να ανοίξουν ξανά οι σούδες. Όλοι
γνωρίζουν πίσω στη Βασιλική ποιες ήταν, ποιοι ήταν οι χείµαρροι που λειτουργούσαν πριν από 10-15, 20 χρόνια και ποιες απ’
αυτές έχουν µπαζωθεί. Είναι υποχρέωση λοιπόν των ιδιοκτητών των συγκεκριµένων ρεµάτων να τα ανοίξουν ξανά και να
αποκατασταθεί εν µέρει -τονίζω- το ζήτηµα. Θέλω επίσης εδώ να πω ότι αυτά τα οποία επισηµαίνω έχουν να κάνουν µε τα
βραχυπρόθεσµα µέτρα, µεσοπρόθεσµα θα έλεγα και µακροπρόθεσµα, µάλλον µεσοπρόθεσµα θα πρέπει να δούµε πως
µπορούµε να συλλέξουµε αυτές τις τεράστιες ποσότητες ύδατος για άλλου είδους χρήση. ∆ε λέω περισσότερα, είχα την ευκαιρία
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στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκθέσω την άποψή µου και µάλιστα τεκµηριωµένα και επικαλούµενος επιστηµονικές
µελέτες οι οποίες έχουν κατατεθεί στο παρελθόν. Να διατυπώσω την ευαρέσκεια µου για το γεγονός ότι η πολιτεία
ανταποκρίθηκε στο αίτηµα του ∆ήµου Λευκάδας περί εκτάκτων συνθηκών και αναγκών και µε τη συνδροµή του Βουλευτή
είχαµε ως αποτέλεσµα να υπάρξει η ανταπόκριση σε οικονοµική βοήθεια για τις οποίες πιστεύω ότι θα υπάρξει µία ανακούφιση,
όµως αυτό δε φτάνει (επαναλαµβάνω), πρέπει να είµαστε παρεµβατικοί, να δώσουµε διεξόδους, να δώσουµε λύσεις ώστε να
µην επαναλαµβάνονται τέτοια φαινόµενα ή αν επαναλαµβάνονται, να επαναλαµβάνονται κατά µικρότερο βάρος και µε λιγότερες
ζηµιές. Αυτά έχω να πω καταρχήν και επιφυλάσσοµαι να επανέλθω στη δευτερολογία µου αν χρειαστεί. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Σολδάτε. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε…
∆ρακονταειδής: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε…
Γληγόρης Κων.: Με ακούτε; Συγγνώµη κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Ναι.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
Πρόεδρος: Ναι.
Γληγόρης Κων.: Πρέπει να γίνουν ερωτήσεις…
∆ρακονταειδής: Γι’ αυτό θέλω να πω κι εγώ κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Έπρεπε να γίνουν ερωτήσεις. Εµείς έχουµε να κάνουµε ερωτήσεις, γι’ αυτό ζητήσαµε να γίνει θέµα, δε
ζητήσαµε να τοποθετηθούµε 3-4 λεπτά, θα µπορούσαµε να το κάνουµε στην πρωτολογία µας. Εµείς ζητήσαµε να µπει ως θέµα
για να κάνουµε τις ερωτήσεις, να πάρουµε τις απαντήσεις απ’ τη ∆ηµοτική Αρχή και µετά να τοποθετηθούµε, οπότε
ακολουθείστε τη διαδικασία.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή…
∆ρακονταειδής: Κοιτάξτε, διαδικαστικά καταρχήν επειδή υπήρχε η αρχική τοποθέτηση, η πιο µεγάλη, η πιο αναλυτική του
κυρίου ∆ηµάρχου, συµπλήρωσε (…) ο ∆ήµαρχος, όντως πρέπει να γίνουν ερωτήσεις. Βεβαίως, θα έλεγα και το εξής, ότι:
Εφόσον προτάθηκε από παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συζητηθεί το θέµα, εντάξει, τώρα καλό ήταν να δοθεί ο λόγος πρώτα
σ’ αυτούς που το πρότειναν. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι κανένα ζήτηµα µείζον, το λέω διαδικαστικά, να µη ξανασυµβεί άλλη
φορά.
Πρόεδρος: Οκέι κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Θα έλεγα λοιπόν, δεν έχω καµία αντίρρηση αλλά λίγο µην (…) το χρόνο, να γίνουν οι ερωτήσεις…
Κωνσταντινίδη: (….) αλλά δεν σας ακούµε, δε σας ακούω ας πούµε, δε ξέρω, κάνει πολλά παράσιτα.
∆ρακονταειδής: Με ακούτε τώρα;
Πρόεδρος: Σε ακούµε τώρα, ναι.
∆ρακονταειδής: Λέω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να δίνονταν ο λόγος σ’ αυτούς που πρότειναν να συζητηθεί το θέµα, δεν έγινε,
(…) για άλλη φορά, να µην επαναληφθεί.
Πρόεδρος: Σωστά, το άκουσα.
∆ρακονταειδής: Ωραία. Το άλλο είναι το εξής: Συµφωνώ µε το να προηγηθούν οι ερωτήσεις στις τοποθετήσεις του ∆ηµάρχου
και των Αντιδηµάρχων που ενηµέρωσαν για την κατάσταση.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή…
∆ρακονταειδής: (…) δηλαδή εγώ να µιλήσω µετά το τέλος των ερωτήσεων, ας µίλησε ο κύριος ∆ήµαρχος.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, ο ∆ήµαρχος στην αρχική του τοποθέτηση, στις ανακοινώσεις έκανε εµπεριστατωµένη ανάλυση
του θέµατος και τέθηκαν ερωτήσεις. Έκανε στην αρχή ο ∆ήµαρχος, όταν αρχίσαµε τη συνεδρίαση.
∆ρακονταειδής: Αν θέλει να ρωτήσει και κάποιος άλλος τώρα µη βάζουµε ζήτηµα, ας ρωτήσει, εγώ δεν έχω θέµα λέω, να
µιλήσω. Τώρα (…).
Πρόεδρος: Ρωτήσανε όλοι, γι’ αυτό δεν έδωσα το λόγο για ερωτήσεις.
∆ρακονταειδής: Ωραία, δεν έχω θέµα, συνεχίζω.
Γληγόρης Κων.: Τι (…) τώρα; Θα αλλάξετε τον Κανονισµό αυτή τη στιγµή;
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Γληγόρης Κων.: Κύριε ∆ρακονταειδή συγγνώµη…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη…
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη κύριε ∆ρακονταειδή…
Πρόεδρος: Κάνατε, λέτε… ∆εν είναι θέµα Κανονισµού… Ακούστε µε ένα λεπτό, ακούστε µε ένα λεπτό. Ο κύριος ∆ήµαρχος για
το ίδιο θέµα…
Γληγόρης Κων.: Επειδή δεν ακουγόµαστε καλά όλοι ας µιλήσουµε επί της διαδικασίας.
Πρόεδρος: Θέλετε να το κάνετε πάλι σόου, κάντε την ερώτηση για να τελειώνουµε κύριε Γληγόρη, να δούµε τι ερώτηση θα
κάνετε. Σας ακούµε.
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη, επειδή δεν έχετε καλή σύνδεση µάλλον (…...). Ο κύριος ∆ήµαρχος στην αρχή µίλησε για πολλά
θέµατα, (…) τώρα το έχουµε βάλει σε θέµα ηµερήσιας διάταξης. Μπορώ να ξεκινήσω τις ερωτήσεις;
Πρόεδρος: Ακριβώς.
Κωνσταντινίδη: Λίγο δυνατά όµως, δεν ακούµε.
Γληγόρης Κων.: Με ακούτε;
Πρόεδρος: Σας ακούµε, ναι.
Γληγόρης Κων.: Ωραία. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι µε ποιες µελέτες υπήρξαν τα αιτήµατα για το
1.000.000 και η κατανοµή των ποσών για τα αντλιοστάσια, για τη βατότητα, για τις ζηµιές στα κρηπιδώµατα του Καλάµου και
για την κατασκευή των αντιπληµµυρικών έργων. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι: Ποια είναι η κατανοµή και µε ποιες µελέτες
έγιναν αυτές οι κατανοµές;
Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά τον υπεύθυνο της Πολιτικής Προστασίας κύριο Τσιρογιάννη, που
βρισκόταν την ώρα της καταστροφής. Επίσης (επειδή δεν είναι εδώ, πιθανόν να γνωρίζετε εσείς κύριε ∆ήµαρχε), πότε
συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο τελευταία φορά.
Η τρίτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι: Ποιες είναι οι κακοτεχνίες που εντοπίζονται και επί ποιες ∆ηµοτικές Αρχές
έχουν κατασκευαστεί, γιατί επαληθεύτηκα σ’ αυτό που σας είπα πριν ένα µήνα, δύο, ότι ακόµα ψάχνετε να βρείτε τι συµβαίνει
στη Λευκάδα.
Η τέταρτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι: Εάν έχετε µιλήσει σήµερα, αυτή τη στιγµή που συζητάµε µε τους
Προέδρους των υπόλοιπων χωριών για τις ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί, τους Προέδρους της Εγκλουβής π.χ., του Αγίου
Ηλία και των Χορτάτων π.χ..

4

Μια ακόµα ερώτηση που θα ‘θελα να κάνω είναι: Πότε καλέστηκαν οι ιδιώτες για να ξεκινήσει, να βρεθούν, να
βοηθήσουν τη τσάπα, το JCB του ∆ήµου;
Εάν ήταν στη δικιά σας αρµοδιότητα να κλείσετε τους παιδικούς σταθµούς του Βλυχού και της υπόλοιπης Λευκάδας.
Εάν βρισκόσασταν στη Λευκάδα ή αν είχατε φύγει για να πάτε στο Συνέδριο την Παρασκευή το πρωί, για το Συνέδριο
των ∆ηµοτικών Ραδιοφώνων και αφού γνωρίζατε το τι θα γίνει µε τον «Ιανό». Και το αίτηµά σας που έγινε δεκτό, αν είχε νόηµα
απ’ την Περιφέρεια, εφόσον η Περιφέρεια είναι αυτή, εάν πιστεύετε δηλαδή ότι η Περιφέρεια δε θα κήρυττε τη ∆ηµοτική Ενότητα
Απολλωνίων σε έκτακτη ανάγκη και έπρεπε να το κάνετε εσείς προς την Περιφέρεια και αν αφήνατε η Περιφέρεια να κάνει το
αίτηµα, εάν θα έβαζε και τις υπόλοιπες περιοχές.
Πρόεδρος: Ολοκληρώσατε;
Γληγόρης Κων.: Ναι, και πόσα -νοµίζω ότι τα έχετε σηµειώσει όλα γιατί τα είπα µε σειρά και (….)- άτοµα ήταν αυτά που
εργάστηκαν την Πέµπτη το πρωί στη Βασιλική.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Κύριε ∆ήµαρχε και κύριε Βικέντιε, θέλετε να απαντήσετε; Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε το λόγο.
∆ήµαρχος: Ναι κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτάκι. Μήπως θα είναι καλύτερα να ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις απ’ όλους τους
επικεφαλής ή (…)…
Πρόεδρος: Ρώτησα αν υπάρχει κάποιος άλλος να ρωτήσει και δε µου απαντάει κανένας.
∆ήµαρχος: Α, εντάξει.
Γληγόρης Χρ.: Κύριε Πρόεδρε, εγώ σηκώσει το χέρι.
Ζαβιτσάνος: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Κύριε Ζαβιτσάνε, σηκώστε το χέρι, ο µόνος που σήκωσε το χέρι για τοποθέτηση είναι ο κύριος Γληγόρης. Κύριε
Ζαβιτσάνε, θέλετε ερώτηση;
Ζαβιτσάνος: Ναι, έχω το λόγο;
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Η πρώτη ερώτηση είναι: Αν έχουµε εικόνα απ’ το τι ζηµιές υπάρχουν σε νοικοκυριά και σε επαγγελµατικούς
χώρους µέχρι στιγµής, δηλαδή ποσοτικά πόσα νοικοκυριά και πόσοι επαγγελµατικοί χώροι; Εάν υπάρχει κάποια οικογένεια
που απ’ την ηµέρα της θεοµηνίας δεν µπορεί να µείνει στο σπίτι της και είπατε, κύριε ∆ήµαρχε, αναφερθήκατε στα ποσά που
αναφερθήκατε, στα χρήµατα, είναι κυρίως για αποκατάσταση αλλά και για κατασκευή τεχνικών έργων για αντιπληµµυρική
θωράκιση. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει αυτή τη στιγµή κάποια ολοκληρωµένη µελέτη αντιπληµµυρικής θωράκισης της
περιοχής και αν όχι τι σχεδιασµό έχετε κάνει εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη Χρήστο, θέλετε ερώτηση ή τοποθέτηση;
Γληγόρης Χρ.: Ερώτηση-τοποθέτηση.
Πρόεδρος: Ερώτηση, είµαστε στις ερωτήσεις.
Γληγόρης Χρ.: Ερώτηση.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο ∆ήµαρχο, επειδή άκουσα και τη συνέντευξή
του προχθές στον κύριο Κουνιάκη, εάν πραγµατικά εννοούσε ότι τον κάλυψε το γεγονός ότι η Περιφέρεια δεν έδωσε εντολή για
σύγκληση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, διότι κύριε ∆ήµαρχε οι Επιτροπές αυτές δεν έχουν να κάνουν αφού γίνει το
κακό ή τη µέρα που γίνεται το κακό, καθώς µάλιστα σας άκουσα να λέτε ότι έγινε µία µίνι σύγκληση επιτόπου. Εγώ αυτό που
είδα, σας είδα που ανεβάσατε µία φωτογραφία σέλφι την ώρα της καταιγίδας, µάλλον την επόµενη µέρα (το Σάββατο) µε
κάποιους Αντιδηµάρχους, µε κάποιους θεσµικούς, αλλά ξέρετε, το προλαµβάνειν είναι καλύτερο, καλύτερα να προλαµβάνουµε
παρά να θεραπεύουµε. ∆ε χρειαζόταν να πάρετε κάποιο σήµα, κάποιο ειδικό σήµα απ’ την Περιφέρεια ή απ’ την Αντιπεριφέρεια
όταν όλη η Ελλάδα «καιγόταν» ότι έχουµε ένα µεγάλο κύµα κακοκαιρίας που το περιµένουµε. Καλό ήταν πραγµατικά, δηλαδή
µία σύγκληση δε θα έκανε κακό, πιθανόν να ακουγόντουσαν και απόψεις στην περίπτωση που αν χρειαζόταν, αν η κακοκαιρία
χτυπούσε εµάς· που τελικά µας χτύπησε. ∆ηλαδή, περιµένουµε τι θα µας πει εµάς η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας όταν
εµείς έχουµε (.), δεν κοστίζει κάτι αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει, µε ένα e-mail πιστεύω ότι όλοι είµαστε στις
επάλξεις, ανά πάσα στιγµή και ώρα θα µπορούσαµε να κάνουµε σύγκληση και να πάρουµε αποφάσεις για να µη φτάσουµε και
να λέµε: «Τι πάθαµε και τι έγινε.»
Την ερώτηση βέβαια, ένα άλλο σκέλος µου το κάλυψε ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος, ο κύριος Τσιρογιάννης που
βρισκόταν σε όλη αυτή την ιστορία. Ήταν παρών; Ήταν στη Λευκάδα; Τον καλέσατε; Τον καλέσατε και δεν µπορούσε; Γιατί
αυτός θα έπρεπε να ηγείται της καταστάσεως και της µεγάλης αυτής καταστροφής που έγινε στη Νότια Λευκάδα. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Κύριε Βικέντιε, ερώτηση θα κάνετε; Ανοίξτε το µικρόφωνο, δεν ακούγεστε.
Βικέντιος: (….) κάποια ερωτήµατα «που ήταν ο κύριος Τσιρογιάννης», θα απαντήσω σε κάποια…
Πρόεδρος: Όχι, περίµενε λίγο Νίκο. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Προχωράµε. Κύριε ∆ήµαρχε, θέλετε να απαντήσετε εσείς ή ο
κύριος Βικέντιος;
∆ήµαρχος: Όχι, εγώ θα απαντήσω…
Πρόεδρος: Μάλιστα, ο κύριος ∆ήµαρχος.
∆ήµαρχος: ….κύριε Πρόεδρε και όπου χρειαστεί θα συµπληρώσει ο κύριος Βικέντιος. Βλέπω µία µεγάλη αγωνία και έναν
καταιγισµό ερωτήσεων από συναδέλφους προκειµένου να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις, δε µε απασχολεί
καθόλου όµως, προχωράµε. Όσον αφορά τους παλιούς χειµάρρους και το άνοιγµα των σουδών που έκανε ειδική µνεία ο κύριος
Σολδάτος και πολύ σωστά. Η κατεύθυνση η οποία έχει δοθεί εδώ και αρκετές ηµέρες στον κύριο Λύγδα είναι να εφαρµοστεί το
σχέδιο στο σύνολο του και όπου χρειαστεί να γίνει διάνοιξη και απελευθέρωση µπαζωµένων σουδών να γίνει. Το ότι µε νόµιµες
-εντός ή εκτός εισαγωγικών- αποφάσεις του παρελθόντος κάποιες σούδες άλλαξαν κατεύθυνση και έχασαν πορεία δεν είναι της
τωρινής ∆ηµοτικής Αρχής και είναι αποφασισµένη αυτή η ∆ηµοτική Αρχή να θεραπεύσει τα κακώς κείµενα.
Πάµε στο κύριο Γληγόρη Κώστα όπου έγινε αναφορά για το πως και µε τι µελέτες έγινε το αίτηµα προς το αρµόδιο
υπουργείο και προς τον κύριο Βουλευτή για το 1.000.000. Αν εσείς, κύριε Γληγόρη, έχετε κανένα µαγικό ραβδάκι να φτιάχνετε
τις µελέτες και τα τεχνικά δελτία µέσα σε ώρες, θα ήσασταν πάρα πολύ χρήσιµος για το ∆ήµο. Εκείνο το οποίο λοιπόν είναι
προφανές, εκείνη η απάντηση που είναι προφανής και να απαντήσω και στο ζήτηµα της κατανοµής, ότι ακόµα προφανέστατα
δεν έχει γίνει η κατανοµή του 1.000.000. Τώρα -και µπορεί να συµπληρώσει και ο κύριος Λύγδας- ολοκληρώνεται η κατανοµή
των 200.000.
Όσον αφορά το που ήταν ο κύριος Τσιρογιάννης, όταν την κατάσταση τη χειρίζεται ο ∆ήµαρχος, από κει και µετά οι
υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι -και ήταν ενεργοί όλοι οι Αντιδήµαρχοι και εντεταλµένοι, σε πλήρη συντονισµό και φάνηκε και στις
δράσεις τις οποίες γνωρίζετε πολύ καλά- ήταν σε πλήρη ταύτιση.
Όσον αφορά το Σ.Τ.Ο. και θα απαντήσω και στον κύριο Χρήστο Γλήγορη. Κύριε Γληγόρη, εγώ δεν είπα ότι περίµενα
είτε µία οδηγία, είτε µία κατεύθυνση από την Περιφέρεια, εκείνο το οποίο είπα είναι ότι η Περιφέρεια έκανε έκτακτο Συντονιστικό,
δεν επάρθη κανένα ειδικό µέτρο για τη Λευκάδα, όπως θα µπορούσε να ήταν το κλείσιµο των σχολείων θα πω εγώ, γιατί πολύ
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απλά κι αυτό είναι το έγγραφο το οποίο επικαλέστηκα και επικαλούµαι ξανά ήταν της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης την Τετάρτη 16/09 όπου στο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων η πρόγνωση η
οποία έκαναν και η ενηµέρωση την οποία είχαµε, ότι την Πέµπτη 17/09 από το απόγευµα στο Νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο
θα έχουµε βροχοπτώσεις κατά κύριο λόγο, τα οποία το απόγευµα της Παρασκευής θα εξασθενήσουν. Αυτό το χαρτί
επικαλέστηκα εγώ κύριε Γληγόρη Χρήστο. Άρα, η επίσηµη πολιτεία µε τα όργανά της (και αναφέροµαι στην Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση και στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας) δεν είχαν τη Λευκάδα στο ότι θα είναι µία από τις πληττόµενες περιοχές.
Παρ’ όλα αυτά -πάλι κάποιοι κάνετε ότι δεν το ακούτε- την Τετάρτη -την ηµέρα αυτή λοιπόν που εµείς είχαµε την επίσηµη
πληροφόρηση αυτή- έγινε σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο παρουσία του συνόλου σχεδόν των Αντιδηµάρχων προκειµένου να δούµε τι
µέτρα µπορούµε να πάρουµε. Τότε θεωρούταν ότι µπορεί να ήταν και εκ του περισσού µιας και δεν ήµασταν στο µάτι ή στις
πιθανές πληττόµενες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά εµείς κρίναµε ότι έπρεπε να πάρουµε προληπτικά µία σειρά µέτρων για να
θωρακίσουµε ακόµα καλύτερα τη Νότια Λευκάδα. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο σε εκείνη τη συνεδρίαση, στη η σύσκεψη που έγινε
στο γραφείο µου πάρθηκε απόφαση: Το έκτακτο προσωπικό του ∆ήµου και το τακτικό προσωπικό του ∆ήµου της καθαριότητας
να καθαρίσει όλα τα φρεάτια και της πόλης της Λευκάδας και της Βασιλικής και επειδή νοµίζω ότι υπήρχε και ένα ερώτηµα για
το πόσα άτοµα πήγαν στη Βασιλική (νοµίζω ότι υπήρχε και ένα τέτοιο ερώτηµα- ήταν παραπάνω -απ’ τα έκτακτα µιλάω- από 45 άτοµα τα οποία επιχείρησαν στη Νότια Λευκάδα, µε την αµέριστη συνδροµή και θα ήταν παράλειψή µου να µην αναφερθώ
στον Πρόεδρο της Βασιλικής κύριο Αργυρό Σταµάτη, όπως επίσης θα ήταν παράλειψή µου να µην κάνω ιδιαίτερη µνεία για τη
συνεργασία που επέδειξαν όλοι οι Πρόεδροι, αλλά και εθελοντές (εννοώ δηµότες) προκειµένου -όπως είπα- να θωρακίσουµε
καλύτερα την περιοχή. Επίσης, την επόµενη µέρα έγινε συντονισµός και κινητοποίηση όλων των -υπενθυµίζω ότι τα φαινόµενα
τα είχαµε την Παρασκευή, την Πέµπτη λοιπόν- Υπηρεσιών του ∆ήµου, υπαλλήλων, οχηµάτων, για να µπορέσουµε να κάνουµε
αυτούς τους καθαρισµούς, τους επιπλέον καθαρισµούς σε τάφρους, σε φρεάτια και στα ρέµατα χαµηλά προς τη Βασιλική, όπως
επίσης εκείνη την ηµέρα, µάλλον την ηµέρα της Παρασκευής το πρωί, πριν ακόµα εκδηλωθούν τα φαινόµενα έγινε σύσταση
από το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας προκειµένου να γίνει καταγραφή πιθανόν ζηµιών και να αναγνωριστούν οι δικαιούχοι
άµεσα και επειδή ρωτήθηκε το πότε ξεκίνησε η ενηµέρωση των δηµοτών για την καταγραφή, ήταν ή τη ∆εύτερα ή την Τρίτη, δεν
είµαι απόλυτα σίγουρος. Επίσης, µε απόφαση ∆ηµάρχου, παρότι -τονίζω για πολλοστή φορά- η Λευκάδα δεν ήταν µέσα στις
πληττόµενες περιοχές βάσει των προγνωστικών µοντέλων, πήραµε την απόφαση να κλείσουν τα σχολεία στη Νότια Λευκάδα,
στον πρώην ∆ήµο Απολλωνίων και στον Κάλαµο γιατί πολύ απλά αυτά ήταν τα νοτιότερα σχολεία της Λευκάδας. Παρότι είµαι
σίγουρος ότι το γνωρίζουν, να πω ότι η δικαιοδοσία του κλεισίµατος των σχολείων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ανήκει
στην Περιφέρεια και όχι στο ∆ήµο. Ο ∆ήµος θα µπορούσε να πάρει απόφαση σαν κι αυτή που πήρε· που δικαιώθηκε απόλυτα
καθότι το σχολείο στη Βασιλική πληµµύρισε, είχαµε πτώση δέντρου στον προαύλιο χώρο του σχολείου της Βασιλικής, είχαµε
πτώση δέντρου στον προαύλιο χώρο του σχολείου στο Σύβρο και είχαµε και πολύ έντονα καιρικά φαινόµενα στον Κάλαµο
παρότι υπήρξε µία αντίδραση απ’ την πλευρά του κόσµου -δικαιολογηµένα θα πω εγώ- «γιατί κλείνουµε µόνο στη Νότια
Λευκάδα και γιατί δεν κλείνεις και στο ∆ήµο Ελλοµένου και στον πρώην ∆ήµο Λευκάδας, τη ∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας;» Θα
πω ότι η απόφαση αυτή ήταν σε πλήρη ταύτιση µε τους Προϊσταµένους της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Νοµίζω ότι δόθηκε η απάντηση για ποιο λόγο έκλεισαν τα σχολεία του πρώην ∆ήµου Απολλωνίων, της ∆ηµοτικής Ενότητας
Απολλωνίων.
Όσον αφορά µε τους Προέδρους. Με τους Προέδρους -και νοµίζω ότι µπορείτε να κάνετε τηλέφωνα- εκτός από τη
σύσκεψη και την ενηµέρωση, εκτός από τις ενηµερώσεις και τις επαφές που είχαµε πριν την εκδήλωση των φαινόµενων υπήρχε
απ’ τη µεριά του Νίκου Βικέντιου και απ’ την πλευρά του Νίκου Αργυρού αλλά και των Αντιδηµάρχων Λύγδα και Λιβιτσάνου
συνεχής επαφή προκειµένου να έχουµε την εικόνα του τι συµβαίνει σε κάθε χωριό. Έγινε µία σύσκεψη το Σάββατο το πρωί κατά
την ώρα της επίσκεψής µου στη Βασιλική παρουσία και του Βουλευτή Λευκάδας και της πλειοψηφίας των ∆ηµοτικών
Συµβούλων που εκλέγονται στη Νότια Λευκάδα, όπως επίσης και µε τη συντριπτική πλειοψηφία των Προέδρων όπου τους
ζητήθηκε σε συνεργασία µε τους Αντιδηµάρχους κ.κ. Βικέντιο Νίκο και Λύγδα Σπύρο, άµεσες παρεµβάσεις για την
αποκατάσταση της προσβασιµότητας κυρίως των αγροτικών οδών ή άµεση αποκατάσταση ζητηµάτων τα οποία έπρεπε χωρίς
καθυστέρηση να αποκατασταθούν. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, ένας µεγάλος αριθµός από µηχανήµατα έργου τις τελευταίες
ηµέρες επιχειρούν σχεδόν στο σύνολο των χωριών και όταν λέω «επιχειρούν σχεδόν στο σύνολο», γιατί πολύ απλά
εξαντλήθηκαν όλα τα µηχανήµατα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή και όχι µόνο προκειµένου να αποκαταστήσουν άµεσα τις
ζηµιές στα χωριά µας. Επίσης, απαντώντας σε µία άλλη ερώτηση, το πρωί της Παρασκευής, απ’ το πρωί της Παρασκευής
παρουσία του Νίκου Βικέντιου και του Νίκου Αργυρού στη Βασιλική υπήρχαν δύο µηχανήµατα έργου και προς το µεσηµέρι ήρθε
και τρίτο µηχάνηµα έργου, όπως επίσης ήταν µηχάνηµα έργου και στη ∆ηµοτικό Ενότητα Ελλοµένου, κάτι το οποίο µας
βοήθησε έτσι ώστε το πρόβληµα που είχαµε µεταξύ Μικρού Γιαλού και Πόρου µε την πτώση ενός µεγάλου δέντρου, αµέσως το
µηχάνηµα έργου αυτό να πάει να επιχειρήσει και να προχωρήσει πάραυτα στη διάνοιξη του δρόµου, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο
Μικρός Γιαλός και η Ρούδα ήταν αποκλεισµένοι. Επίσης, υπήρχε και τρίτο µηχάνηµα στην Ορεινή Λευκάδα ανά πάσα ώρα και
στιγµή αν χρειαζόταν να παρέµβει.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από πλευράς µέτρων πρόληψης πιθανών ζηµιών γιατί δεν είναι ανάγκη να έχουµε τα
πληµµυρικά φαινόµενα, µπορούµε να έχουµε πτώσεις δέντρων, όπως είχαµε και προχθές το βράδυ στην περιοχή του Αθανίου
και του ∆ραγάνου όπου και ο ∆ήµος και ιδιώτες και η Περιφέρεια παρενέβησαν άµεσα και αποκατέστησαν την προσβασιµότητα
των δρόµων. Σε ό,τι αφορά το αίτηµα που υπέβαλλε ο ∆ήµος Λευκάδας την Παρασκευή το βράδυ για την κήρυξη της ∆ηµοτικής
Ενότητας Απολλωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. ∆ε ξέρω τι υπαινίσσεστε κύριε Γληγόρη αλλά η εικόνα που είχα εγώ και δε θέλω να πω περισσότερα πράγµατα- είναι ότι δεν υπήρχε στις προθέσεις της Περιφέρειας την Παρασκευή το βράδυ να
κηρύσσονταν η ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εκείνο το οποίο βέβαια οφείλω να πω είναι και φαίνεται και εκ του αποτελέσµατος- ότι και ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
συνηγόρησαν -γιατί χρειαζόταν και η σύµφωνή τους γνώµη- έτσι ώστε να µας έρθει µετά από δύο µέρες η απόφαση από τη
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της ∆ηµοτικής Ενότητας
Απολλωνίων.
Πού ήµουν εγώ, µιας και θέλετε τόσο πολύ να µάθετε ενώ το γνωρίζετε, να σας πω. Από τις 6:00 (η ώρα) το πρωί της
Παρασκευής ήµουν σε συνεχή επικοινωνία µε όλους τους Αντιδηµάρχους για να έχω µία εικόνα το τι γίνεται σε όλες τις
∆ηµοτικές Ενότητες, όπως επίσης και σε συνεχή επικοινωνία µε τους Προϊσταµένους της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης προκειµένου να δούµε ποια ήταν τα πιθανά προβλήµατα που µπορούσαµε να αντιµετωπίζαµε ή που θα
προέκυπταν -να πω καλύτερα- στα σχολεία µας και όχι µόνο. Η εικόνα η οποία είχα εγώ κατά τις 10:00 (η ώρα) το πρωί ήταν
ότι ήταν υπό έλεγχο. Είχαµε το θέµα της έντονης βροχόπτωσης προφανώς στη Νότια Λευκάδα αλλά θεωρήθηκε ότι δε θα
εξελίσσονταν µ’ αυτή τη µορφή την οποία πήρε προς το µεσηµέρι. Εγώ, είναι αλήθεια και φάνηκε από την, δεν είναι κάτι κρυφό,
είχα προγραµµατισµένες συναντήσεις στην Αθήνα για υποθέσεις του ∆ήµου Λευκάδας και ξεκίνησα και πήγα στην Αθήνα, έκανα
τη µία από τις δύο και όταν διαπίστωσα ότι υπάρχει, η εξέλιξη είναι δυσµενής για την περιοχή της Νότιας Λευκάδας, προφανώς
την ίδια στιγµή πήρα το αυτοκινητάκι µου και γύρισα πίσω και στις 20:00 (η ώρα) το απόγευµα ήµουν στη Λευκάδα και έτσι, σε
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έκτακτη πάλι σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο απευθύναµε το αίτηµα προς την Περιφέρεια για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης.
Όσον αφορά, για τις κακοτεχνίες το είπαµε… Για τον κύριο Γληγόρη Χρήστο. Θα µπορούσε, κύριε Γληγόρη, την
Τετάρτη θα µπορούσε να είχε γίνει Σ.Τ.Ο., θα µπορούσε και προφανώς αν είχαµε κάποια περεταίρω ένδειξη ότι θα (.) σε µεγάλο
κίνδυνο η Λευκάδα µας· προφανώς και θα γίνει το Σ.Τ.Ο., σας είπα όµως ότι δεν υπήρχε καµία τέτοια ένδειξη από την επίσηµη
πολιτεία, όχι απ’ το τι νοµίζω εγώ ή τι νοµίζει ο κύριος Βικέντιος. Θα θυµίσω επίσης ότι τα πιο πολλά Συντονιστικά για το θέµα
των πληµµυρών διαχρονικά λάµβαναν χώρα τον Οκτώβρη µήνα. Όπως σας είπα, το Σ.Τ.Ο. στο ∆ήµο Λευκάδας ενόψει πιθανόν
εντόνων καιρικών φαινοµένων θα λάβει χώρα την Τρίτη.
Για τον κύριο Ζαβιτσάνο. ∆εν έχουµε ένδειξη για κάποια οικογένεια Πέτρο Ζαβιτσάνε που να έχρηζε ιδιαίτερης
µεταχείρισης λόγω καταστροφής της οικίας και δεν είχε που να µείνει, προφανώς το Τµήµα Πρόνοιας και Κοινωνικής
Προστασίας ήταν σε επιφυλακή, αλλά δεν παρέστη αυτή η ανάγκη και ευτυχώς θα πω εγώ. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η
εικόνα που έχουµε -και ολοκληρώνεται- είναι ότι είναι περίπου δέκα, υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν
πρώτη κατοικία και θα κάνουµε µία προσπάθεια µήπως µπορέσουµε από τις 30.000 που είναι για καταστροφές νοικοκυριών,
µήπως µπορέσουν να αποζηµιωθούν κι αυτοί οι συµπολίτες µας, δε ξέρω τι τύχη θα έχει αυτή η προσπάθεια και όσον αφορά
τις επιχειρήσεις, αυτό είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας. Η εικόνα που έχουµε -µε µία επισφάλεια όµως- είναι ότι πρέπει να
είναι γύρω στις δέκα επιχειρήσεις.
Κύριε Πρόεδρε, δε νοµίζω ότι είναι κάποια ερώτηση που δεν έχω απαντήσει, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος µήπως θέλει να απαντήσει σε κάτι;
Λύγδας: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: ∆εν ακούω ποιος είναι.
Βικέντιος: ∆ε θέλω να προσθέσω τίποτα σ’ αυτά που είπε ο ∆ήµαρχος, πραγµατικά τα έθεσε µε µεγάλη (.). Εκείνο που θα πω
είναι ότι οι παραλίες, οι µπούκες που λέµε κοινώς από τις σούδες είχαν ανοίξει απ’ την Τετάρτη το πρωί, παρότι φώναζαν διότι
ακόµα τα ξενοδοχεία είχαν κόσµο εµείς τις ανοίξαµε γιατί ήταν η εποχή και βλέπαµε τον καιρό, ήταν όλες ανοιχτές, παρότι
βέβαια -επαναλαµβάνω- η ποσότητα του νερού ήταν τόσο µεγάλη που δεν µπορούσαµε να προλάβουµε. Οι µπούκες λοιπόν
που λέει, τέσσερις-πέντε δίπλα απ’ τα ξενοδοχεία ήταν ανοιχτές και γι’ αυτό και τα ξενοδοχεία απ’ το γεφύρι που πάµε προς το
(.) και πέρα, γι’ αυτό δεν είχαµε τόσο µεγάλες καταστροφές όσο είχαµε µέσα στον άξονα της Βασιλικής. Αυτά και ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Να προχωρήσουµε µε τις τοποθετήσεις, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση για απάντηση.
Λύγδας: Κύριε Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Ο κύριος Λύγδας έχει το λόγο.
Λύγδας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω κι εγώ κάποια στοιχεία και στατιστικά που έχω µαζέψει αλλά και γενικότερα για
την πληµµύρα και για το συγκεκριµένο χώρο που όπως σωστά ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος είπε και τον οριοθέτησε.
Καταρχάς, να σας πω ότι παρόλο που όχι ως Λευκάδα, ως Ελλάδα είµαστε µία ιδιαιτέρως σεισµογενής χώρα, οι θάνατοι που
έχουµε από πληµµύρες είναι πολύ περισσότεροι απ’ τους θανάτους που έχουµε απ’ τους σεισµούς. Να σας πω ότι έχω µαζέψει
λίγο τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη Λευκάδα, όχι µε την περιοχή Απολλωνίων, αναφέροµαι σε όλο το ∆ήµο Λευκάδας απ’
το 2009 έως και το 2018, δεν έχω καταφέρει να βρω του 2019 αλλά δε νοµίζω πως πέρυσι είχαµε κάτι το πολύ σηµαντικό. Η
βροχόπτωση µετριέται σε χιλιοστά, στην περιοχή λοιπόν Απολλωνίων την Παρασκευή, σε µία ηµέρα έπεσαν 151 χιλιοστά
βροχής, σε µία ηµέρα τονίζω. Θα σας πω πολύ σύντοµα για το µήνα Σεπτέµβριο τα έτη 2009 έως ’18, δεν έχω το ’19 αλλά δε
θυµάµαι να ήταν κάτι σηµαντικό. Ξαναλέω, για να έχουµε το συγκριτικό µέγεθος, σε µία µέρα µόνο στην Απολλωνίων 151
χιλιοστά, κι εγώ σας διαβάζω για ένα µήνα το Σεπτέµβρη για όλο το νησί: «2009 65 χιλιοστά, 2010 75, 2011 72, 2012 112, 2013
42, 2014 84, 2016 162, 2017 26, 2018 37.» Καταλαβαίνετε νοµίζω το µέγεθος της βροχής που έπεσε, νοµίζω ότι τα νούµερα
ήταν ξεκάθαρα. Να σας πω για το σχέδιο πόλης, αυτό που είπε και ο κύριος ∆ήµαρχος και ανέφερε ο κύριος Σολδάτος για την
οριοθέτηση της περιοχής όπως είπα και προηγουµένως. Για εµένα το µεγάλο λάθος, διότι υπάρχουν σούδες που έχουν κλειστεί
παράνοµα, υπάρχουν σούδες που έχουν κλειστεί νόµιµα και ξέρω τι λέω. ∆υστυχώς, κατά τη σύνταξη του σχεδίου πόλης
Βασιλικής εδώ και πολλά-πολλά χρόνια -το 2010 κυρώθηκε η πράξη άρα ήταν στο τελείωµα- ο µελετητής σε συνεννόηση
προφανώς και µε τις υπηρεσίες τότε έκανε κατά τη γνώµη µου -κατά την προσωπική µου γνώµη- ένα τεράστιο σφάλµα. Οι
τάφροι οµβρίων -κοινώς οι σούδες- δεν λήφθηκαν υπόψιν ως τάφροι όδευσης οµβρίων, δηλαδή είναι οι σούδες που
µεταφέρουν το νερό, παίρνουν το νερό απ’ το ποτάµι ή απ’ τα χωράφια και τα µεταφέρουν στη θάλασσα ως τάφροι όδευσης
λοιπόν οµβρίων, αλλά ως τάφροι αποστραγγιστικές, δηλαδή λέει ότι κάθε µία σούδα λειτουργούσε αποστραγγιστικά για το κάθε
χωράφι. Αυτό οδήγησε στο αποτέλεσµα η πλειονότητα των σουδών να προσκυρωθούν στον εκάστοτε ιδιοκτήτη ενώ µε τον
πρώτο τρόπο, αν ήταν τάφροι όδευσης οµβρίων δε θα προσκυρώνονταν ποτέ σε κανένα ιδιοκτήτη, θα άνηκαν πάντα στο
φορέα, δηλαδή στο ∆ήµο τώρα που µιλάµε, παλαιότερα στις Τοπικές Κοινότητες κ.λπ., οπότε θα ήταν καθαρά ευθύνη του
∆ήµου να τις έχει ανοιχτές και να φεύγει το νερό. Υπάρχουν λοιπόν βασικά προβλήµατα τα οποία έρχονται εδώ και πολλά
χρόνια.
Όσον αφορά για την οριοθέτηση της περιοχής που επισήµανε και ο κύριος Σολδάτος. Πράγµατι, το µεγάλο πρόβληµα
δεν εντοπίζεται στην Πόντη, το µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται κατεβαίνοντας απ’ τη διασταύρωση στην είσοδο στον κόµβο της
Βασιλικής έως και το Κέντρο Υγείας. Εκεί η αλήθεια είναι πως η περιοχή, αυτά τα οικοδοµικά τετράγωνα βρίσκονται πιο χαµηλά
από και τα εκατέρωθεν (δεξιά-αριστερά) αλλά και από το ύψος του επαρχιακού, είναι πράγµατι ότι βρίσκονται πιο χαµηλά αυτά
τα οικοδοµικά τετράγωνα. Ωστόσο κάποιες σούδες έχουν κλειστεί. Έχει δοθεί η προφορική προς το παρόν οδηγία και αφού
ξεπεραστούν τα άµεσα προβλήµατα την επόµενη εβδοµάδα θα δοθεί και η γραπτή οδηγία εκ µέρους µου προκειµένου σ’ αυτή
την περιοχή να ελεγχθούν πολεοδοµικά όλες οι τάφροι, όλες οι σούδες, αν έχουν κλειστεί, αν θα µπορούσαν να έχουν κλειστεί,
αν έχουν κλειστεί µερικώς κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ..
Να έρθω τώρα στις µελέτες. Καλά, για τις µελέτες που είπε και ο κύριος Γληγόρης, καταλαβαίνετε ότι 1.000.000 µελέτες
δεν µπορούν να γίνουν σε τρεις µέρες. Θα σας πω όµως, για τις µελέτες είναι η εργολαβία που θα ξεκινήσει στο αµέσως
χρονικό διάστηµα που ήταν µία µελέτη απ’ την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή -για τα 200.000,00 ευρώ αναφέροµαι- και υπάρχει
άλλη µία µελέτη που έχει συνταχθεί το 2019, πριν το Σεπτέµβρη (για να είµαι ξεκάθαρος), η οποία είναι της τάξεως των 500.000
περίπου. Και οι δύο αυτές µελέτες επικεντρώνονται σ’ αυτή τη περιοχή που σας είπα (σ’ αυτή την περιοχή που σας είπα: Απ’
την είσοδο µέχρι το Κέντρο Υγείας). Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι καταλαβαίνω, η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή δεν είχε
στη διάθεσή της 1.000.000, το καταλαβαίνω, δεν είχε, αλλά παρ’ όλα αυτά όµως συνέταξε µία µελέτη 500.000 µε απώτερο
σκοπό να πάρει µία χρηµατοδότηση και φυσικά βρήκε τη χρηµατοδότηση για τα 200.000 που θα εκτελεστεί το επόµενο
διάστηµα. Η γνώµη µου είναι -και αυτό θα γίνει- δε θα πρέπει να κάνουµε αποσπασµατικές κινήσεις, δηλαδή να γίνει κάτι εδώ,
να γίνει κάτι εκεί και να δούµε τι θα λυθεί, δε θα λυθεί έτσι το πρόβληµα. Θα πρέπει να γίνει µία σοβαρή µελέτη ακόµα και
υδρογεωλογική. Να σας πω εγώ ότι έχω µιλήσει και µε την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων και να σας ενηµερώσω ότι δυστυχώς η
Λευκάδα δεν ανήκει στα υδατικά διαµερίσµατα που έχουν να κάνουν σχετικά µε τις πληµµύρες, δηλαδή για το υπουργείο ας
πούµε, επειδή δεν υπήρχαν τέτοια φαινόµενα πολύ µεγάλα, δεν έχουµε και κάποιο πολύ µεγάλο ποταµό -σε σύγκριση µε τον
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Αχέροντα για παράδειγµα- δεν ανήκουµε σε κάποιο υδατικό διαµέρισµα στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων, είµαι σε επικοινωνία
να δούµε τι πρέπει να γίνει προκειµένου να έχουµε και από εκεί τη βοήθεια τους.
Τέλος, όσον αφορά για τους Προέδρους. Και ο κύρος Βικέντιος και ο ∆ήµαρχος και ο οµιλών απ’ την Παρασκευή το
βράδυ, ειδικά κάποιους ήταν χαράµατα Σαββάτου, είµαστε σε επαφή, είµαστε σε συνεχή επαφή για όλα. Εγώ σας λέω την
αλήθεια, δεν έχω επισκεφτεί όλα τα χωριά, έχω επισκεφτεί πολλά χωριά, έχω εικόνα όµως γιατί έχω µιλήσει πάρα πολλές
φορές και µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κύριο Βικέντιο και µε τους Προέδρους και µε τον Πρόεδρο της Εγκλουβής και µε τον
Πρόεδρο του Αγίου Ηλία και µε τον Πρόεδρο των Χορτάτων και δε χρειάζεται να πω όλους τους άλλους Προέδρους, απλώς
κάνω αναφορά µόνο σ’ αυτούς που ακούστηκαν.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν και συνοψίζοντας. Θα γίνει για πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει, πολεοδοµικά θα ελεγχθεί όλη
αυτή η περιοχή. Σε καµία περίπτωση δε λέω ότι: «Ξέρετε, η Βασιλική πληµµύρισε γιατί φταίει ένας ιδιώτης ή δύο ή πέντε που
έκλεισαν µία σούδα.» Όχι, δε φταίνε αυτοί, απλώς έχει κι αυτό το ποσοστό ευθύνης του. Σίγουρα έχει, ίσως το µικρότερο
ποσοστό. Πρέπει λοιπόν εµείς ως ∆ήµος σε συνεργασία και µε την Περιφέρεια να κάνουµε όλες αυτές τις απαραίτητες κινήσεις
προκειµένου να µη ξανασυµβεί το φαινόµενο αυτό. Το να µη ξανασυµβεί το φαινόµενο αυτό, εάν οι σούδες ήταν καθαρές και
εάν είχαν γίνει και δύο-τρία έργα παραπάνω -αναφέροµαι εδώ και µία δεκαετία, έτσι; Σε καµία περίπτωση δεν αναφέροµαι πίσω
πέντε χρόνια- ίσως να µην πληµµύριζε τόσο πολύ, σίγουρα όµως θα πληµµύριζε. Πρέπει να γίνουν, να υπάρξει µία συνεργασία
µεταξύ του ∆ήµου και της Περιφέρειας, διότι πολύ απλά όπως το νερό συνεργάζεται, διότι το νερό φεύγει απ’ το χείµαρρο και
πάει στη σούδα, φεύγει απ’ την αρµοδιότητα της Περιφέρειας και πάει στην αρµοδιότητα του ∆ήµου, έτσι πρέπει να
συνεργαστούν και θα συνεργαστούν -είµαστε σε πολύ καλό δρόµο- και οι δύο φορείς. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Λύγδα. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση από κάποιον Αντιδήµαρχο; Κύριε ∆ρακονταειδή, θα µιλήσετε
στο τέλος ή θα µιλήσετε τώρα;
∆ρακονταειδής: Εγώ, Πρόεδρε, λέω να µιλήσω κατά τις 3:00 (η ώρα) το πρωί αν δεν έχεις αντίρρηση και αν συµφωνεί και το
σώµα…
Πρόεδρος: Όχι, δε θα µιλήσετε (…)…
∆ρακονταειδής: Όπως είδατε δεν έκανα καµία παρέµβαση και ακούω τις συνολικές εισηγήσεις που έγιναν οι οποίες ήταν
µιάµιση ώρα µαζί µε την πρωτολογία του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Σωστά.
∆ρακονταειδής: Ακούστε µε λίγο, δεν το λέω για κακό, µη βιάζεστε, βιάζεστε και κάπου αργείτε σε κάποια άλλα. Λέω λοιπόν το
εξής: Καλά κάνανε οι Αντιδήµαρχοι και ανέλυσαν και ο κύριος ∆ήµαρχος και ας µίλαγαν και περισσότερο, εγώ σ’ αυτά τα
ζητήµατα δεν έχω κανένα πρόβληµα διότι πρέπει να ενηµερωθεί ο κόσµος γι’ αυτά που κάνατε και θα πούµε και εµείς µετά τις
όποιες συµφωνίες µας ή τις ενστάσεις µας, αλλά δε γίνεται όµως να θέτει µία, δύο, τρεις παρατάξεις (πόσοι το θέσαµε αυτό) εν
πάση περιπτώσει και να µιλάνε ας πούµε το πρωί ή τρεις ώρες µετά που άρχισε το θέµα, δύο ώρες µάλλον µετά που άρχισε το
θέµα, δε γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τη διαδικασία, εγώ από σεβασµό δε διέκοψα, κανέναν δε διέκοψα.
Πρόεδρος: ∆ηλαδή, κατά τη γνώµη σας δεν έπρεπε να µιλήσουν οι Αντιδήµαρχοι;
∆ρακονταειδής: Αυτό κατάλαβες εσύ τώρα Πρόεδρε…
Πρόεδρος: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα αυτό, έπρεπε να µιλήσουν όλοι (…).
∆ρακονταειδής: Κατάλαβες αυτό απ’ αυτά που είπα, τότε θα σου δίνω όπως το σιρόπι τρεις φορές την ηµέρα τι είπα (……) να
το ακούς…
Πρόεδρος: Όχι. (…), κύριε ∆ρακονταειδή…
∆ρακονταειδής: Καλά κάνανε και µιλήσανε, καλά κάνανε και µιλήσανε…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, θέλετε το λόγο τώρα ή θα µιλήσετε στο τέλος όπως είπατε;
∆ρακονταειδής: Θα µιλήσω κανονικά.
Πρόεδρος: Έχετε το λόγο.
∆ρακονταειδής: (….) στο τέλος, όλα αυτά τα φαντάζεστε, στο τέλος δεν είπα εγώ ποτέ.
Πρόεδρος: Εσείς το είπατε, είπατε: «Καλύτερα να ολοκληρωθούν όλοι και να µιλήσω στο τέλος.»
∆ρακονταειδής: Να ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις είπα αλλά δεν προσέχετε, δεν είστε συγκεντρωµένος, δε ξέρω το λόγο κύριε
Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Εδώ είµαι κύριε ∆ρακονταειδή και σας ακούω, όχι ερωτήσεις, είπατε θα µιλήσω στο τέλος.
∆ρακονταειδής: Καλά, εντάξει, εντάξει κύριε Πρόεδρε, εντάξει, εντάξει.
Πρόεδρος: Θέλετε να µιλήσετε κύριε ∆ρακονταειδή; Μιλήστε.
∆ρακονταειδής: Τώρα θα µιλήσω, το είπα… Και δε µου κάνεις χάρη που µιλάω, δε µου κάνετε τη χάρη…
Πρόεδρος: ∆εν κάνω σε κανέναν χάρη εγώ.
∆ρακονταειδής: (…) να το διευκρινίσουµε αυτό.
Πρόεδρος: Έχετε το λόγο.
∆ρακονταειδής: Έτσι, και θέλετε τώρα στις 2 ώρες εγώ να µιλήσω 5 λεπτά.
Καταρχήν, επειδή δεν µπορώ να τοποθετηθώ σε άλλο ζήτηµα αλλά πρέπει να το πω, θα είναι λιγότερο από 30
δευτερόλεπτα, θέλω να πω το εξής άσχετο µε το ζήτηµα: Σε ό,τι αφορά, συνιστώ την προσοχή του κυρίου Λιβιτσάνου ο οποίος
πάλι επέλεξε να υπονοήσει και να ρίξει λάσπη σε ό,τι αφορά την αποχέτευση του Νυδριού λέγοντας και πράγµατα που δεν είναι
αληθή. Το τέλος του ’18 παραλήφθηκαν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού και το δίκτυο επί τρία χρόνια το ξεσκονίζαµε, µέχρι
κάµερες βάλαµε µέσα για να γίνουν διορθώσεις απ’ τον εργολάβο. Εποµένως, αυτά που υπονόησε ο κύριος και δεν
παρελήφθη, η παραλαβή έχει γίνει απ’ αλλού, να πάει να το ψάξει και να ‘ρθει να µας πει.
Μπαίνω στο θέµα. Ο σκοπός που εµείς τουλάχιστον βάζουµε το ζήτηµα είναι για δύο λόγους: Όχι για να
δηµιουργήσουµε εντυπώσεις, όχι για να τα βάλουµε µε τη ∆ηµοτική Αρχή, αλλά για να δούµε πως συγκεκριµένα, µε
συγκεκριµένες παρεµβάσεις και όχι αιθεροβάµονες σκέψεις και ιδέες, να υλοποιήσουµε πράγµατα και άµεσα και
µεσοπρόθεσµα.
∆ύο είναι οι λόγοι λοιπόν που το βάλαµε: Ο ένας για να δούµε πως λειτουργήσαµε συνολικά ως Νοµός Λευκάδας, αυτό
συµπεριλαµβάνει και την Περιφέρεια και το ∆ήµο και φυσικά εµάς µας ενδιαφέρει πιο πολύ ο ∆ήµος, αλλά δε χάνουµε το
συνολικό και ο δεύτερος λόγος, τι κατά τη γνώµη µας πρέπει να γίνει. Θέλω να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά
ότι τα φαινόµενα στην περιοχή εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια και εν πάση περιπτώσει κι αυτό που είπε και ο κύριος Λύγδας µε
τις µέσες βροχοπτώσεις δεν είναι σωστό, όχι τα στοιχεία, τα στοιχεία σωστά είναι, άλλο λέω, δεν είναι σωστό ποιο; Το 2017,
κύριε Λύγδα, και το 2018, αν ξαναδιαβάσετε το στοιχείο που δώσατε των µιλιµέτρ· που σωστό είναι το στοιχείο επαναλαµβάνω- δεν είναι εκεί η διαφωνία µας, είχαµε στη Βασιλική πληµµύρες. Η εικόνα δηλαδή της σύγκρισης του τι έπεσε
στη ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων δεν αποκλείει την πιθανότητα µε πολύ λιγότερα ποσοστά να έχουµε πληµµυρικά
φαινόµενα. Φυσικά τώρα και το ξεκαθαρίζω και είµαι πολύ σαφής σ’ αυτό έπεσαν πάρα-πάρα πολλά χιλιοστά βροχής, έτσι;
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Έχει όµως µία σηµασία, να µην κάνουµε τέτοιες συγκρίσεις γιατί αυτό δε δίνει καλή εικόνα, γιατί επαναλαµβάνω και το ’17 και το
’18 είχαµε πληµµύρες στη συγκεκριµένη περιοχή.
Εµείς λοιπόν, όταν αναλάβαµε και πριν ξεκινήσουµε να έχουµε τέτοια φαινόµενα, εκείνη την περίοδο σχεδιάσαµε
ορισµένα πράγµατα. Ένα απ’ αυτά που σχεδιάσαµε και για το οποίο δεν έγινε καµία αναφορά αλλά αν δεν είχε γίνει, ίσως τα
προβλήµατα θα ήταν πολύ-πολύ περισσότερα, είναι ότι άνοιξαν οι δύο κοίτες του Ρουπακιά και του άλλου του χείµαρρου, το
Κανάλι -πως λέγεται- και φτιάχτηκαν γεφύρια, είχαµε δύο κιούνια στο καθένα διαµέτρου 80 εκατοστών ή 1 µέτρου και η µεν
κοίτη του Ρουπακιά (το γεφύρι) έχει φάρδος 12 µέτρα (11 µάλλον µέτρα, 11,5, κάτι τέτοιο), και του δε Καναλιού γύρω στα 6,
ίσως και λίγο παραπάνω. Η παροχέτευση εποµένως στο σηµείο εξόδου όλων αυτών των ποσοτήτων που πριν εκεί ήταν
καλαµιές -και αυτό το ξέρουν όλοι οι Βασιλικιώτες και προφανώς και εσείς κύριε Λύγδα και εσείς κύριε Βικέντιε- έδωσε µία
ανάσα χωρίς φυσικά να λύσει το πρόβληµα, έδωσε όµως ανάσα γιατί αυτοί οι δύο χείµαρροι παροχετεύουν τις πολύ µεγάλες
ποσότητες όλου του κάµπου της Βασιλικής και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που έγινε είναι αυτό και αυτό ήταν
ένα έργο το οποίο ήταν πολύ µεγάλο για τα δεδοµένα του ∆ήµου. Μετά τα φαινόµενα του ’17 όµως και του ’18 σκεφτήκαµε να
κάνουµε και ορισµένες παρεµβάσεις άλλες. Το ένα είναι το έργο που είπατε και αναφέρατε και σωστά αναφέρατε των 200.000,
που είναι τοπική παρέµβαση γιατί έπρεπε η περιοχή που είναι η αστυνοµία και το σχολειό να αποσυµφορηθεί και αυτό το έργο
θα βοηθήσει και η δεύτερη παρέµβαση είναι επίσης η µελέτη που εσείς αναφέρατε, κύριε Λύγδα εννοώ, η µελέτη νοµίζω των
480.000,00 ευρώ περίπου και η οποία παίρνει τα νερά απ’ την είσοδο, από µία µεγάλη σούδα που υπάρχει στην είσοδο της
Βασιλικής και πάει και τα ρίχνει στον υπάρχοντα αγωγό στο δρόµο, στον υπάρχοντα πλακοσκεπές µάλλον που υπάρχει στο
δρόµο του σχολείου. Φυσικά τα δύο αυτά έργα δε θα λύσουν το σύνολο του προβλήµατος, όµως για λόγους που ξέρετε και δεν
έχω το χρόνο να αναλύσω, εννοώ για λόγους που έχουν να κάνουν µε τη θέση και µε τα υψόµετρα βοηθούν την περιοχή που
είναι πιο βυθισµένη -να το πω- στα συγκεκριµένα σηµεία και παροχετεύουν αρκετά…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, δεν ακούγεστε καλά, κάτι χτυπάει.
∆ρακονταειδής: Εγώ δε χτυπάω απολύτως τίποτα πάντως, πιστέψτε µε.
∆ήµαρχος: Μάλλον το µικρόφωνό σας πρέπει να είναι, είσαι πολύ κοντά στο µικρόφωνο, αυτό είναι.
∆ρακονταειδής: Ίσως, ίσως. Τώρα µε ακούτε καλύτερα;
Πρόεδρος: Σας ακούµε, ναι. Σας ακούµε καλά, ναι.
∆ρακονταειδής: Ωραία. Εποµένως, η µία παρέµβαση, αυτή που είναι σε εξέλιξη των 200.000 και η άλλη παρέµβαση που έχετε
τη µελέτη όπως σωστά -επαναλαµβάνω- είπε ο κύριος Λύγδας κύριε ∆ήµαρχε, θα πρέπει η συγκεκριµένη µελέτη κατά τη γνώµη
µας -εσείς µπορεί να έχετε διαφορετική απ’ ό,τι κατάλαβα απ’ αυτά που είπε ο κύριος Λύγδας- να υλοποιηθούν γιατί µπορούν
να ενταχθούν -και αυτό έχει σηµασία που θα πω και ίσως το καταλάβει πιο καλά ο κύριος Λύγδας- σε ένα συνολικότερο
σχεδιασµό, διότι ο συνολικότερος σχεδιασµός που απαιτείται και θα πω τι κατά τη γνώµη µας απαιτείται επιπλέον, ο
συνολικότερος -επαναλαµβάνω- σχεδιασµός είναι µεσοπρόθεσµος, διότι ούτε το ποσό του 1.000.000 µπορεί να λύσει το
πρόβληµα της παροχέτευσης όλων των οµβρίων του κάµπου. Μιλάµε εποµένως για πολύ µεγάλο έργο. Άρα, για να δράσουµε
γρήγορα πρέπει το έργο των 480.000 -επαναλαµβάνω- που έχετε τη µελέτη και φυσικά αφού όλα αυτά τα επιβεβαιώσατε µε τις
Υπηρεσίες σας, γιατί η Υπηρεσία την έκανε τη µελέτη δεν την κάναµε εµείς, νοµίζουµε ότι µπορεί να βοηθήσει άµεσα και του
χρόνου το χειµώνα ενδεχοµένως να έχουµε προλάβει το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να δώσει πολύ σηµαντική ανάσα επαναλαµβάνω- µέσα στον οικισµό, διότι παίρνει όλα τα νερά της περιοχής που είναι το βενζινάδικο και το Κέντρο Υγείας και
ταυτόχρονα διανοίγει και το δρόµο ο οποίος είναι ανάσα -για άλλους λόγους όµως ανάσα- και που έχει να κάνει µε το ότι
εξελίσσεται και το έργο της ράµπας στην περιοχή. Είναι αυτό ακριβώς το πλακοσκεπές, θα γίνει και δρόµος ο οποίος θα παίξει
διπλό ρόλο και για τα όµβρια και για την αποσυµφόρηση της Βασιλικής σε ό,τι αφορά το συγκοινωνιακό, το κυκλοφοριακό. Άρα,
χρειάζονται άµεσες παρεµβάσεις και µακροπρόθεσµες. Η µακροπρόθεση παρέµβαση που µπορεί να γίνει… Συγγνώµη, η
άµεση παρέµβαση που επίσης µπορεί να γίνει διότι τα 750.000 της Περιφέρειας που δε φτάνουν γιατί δεν αφορούν την περιοχή
της Βασιλικής, είναι πολύ λιγότερα αυτά που αφορούν τη Βασιλική, χρειάζεται να γίνουν και άλλες παρεµβάσεις απ’ την
Περιφέρεια σε ό,τι αφορά το σπάσιµο των ανάντη της κοίτης των δύο χειµάρρων. Εκεί απαιτούνται επίσης να γίνουν έργα. Άρα,
ένας συντονισµός και µία µελέτη η οποία εµείς προτείνουµε να ανατεθεί απ’ την Περιφέρεια ως ευρύτερο έργο, ως ευρύτερο
έργο κύριε ∆ήµαρχε που θα προσπαθήσει όλ’ αυτά να τα µαζέψει και να τα εντάξει σε ένα συνολικότερο σχεδιασµό, θα είναι η
καλύτερη λύση γιατί και θα προσπαθήσει να αντιµετωπίσει το µακροπρόθεσµο και το ευρύτερο της περιοχής -του κάµπου
δηλαδή- αλλά θα δίνει απαντήσεις και στο σήµερα για τη Βασιλική (σήµερα επαναλαµβάνω). Όλα αυτά αφορούν το κοµµάτι των
έργων.
Κλείνω µε το ζήτηµα της λειτουργίας, ο ∆ήµος κ.λπ., αν λειτούργησε κ.λπ.. Όλα όσα αναφέρθηκαν απ’ τον κύριο
∆ήµαρχο και απ’ τους κυρίους Αντιδηµάρχους τα οποία εγώ προσωπικά δε βάζω κανένα θέµα, δε θέλω να το αµφισβητήσω,
δεν τα αµφισβητώ δηλαδή, πως το λένε, είµαι πολύ σαφής και πολύ καθαρός, πρέπει να σας πω ως ενέργειες γίνονται,
πιστέψτε µε, τουλάχιστον εµείς, γι’ αυτό µπορούµε να πούµε, δε θέλω να πω για πιο προηγούµενες ∆ηµοτικές Αρχές, ακριβώς
τα ίδια έγιναν και τις προηγούµενες φορές. ∆ηλαδή, ιδιωτικές τσάπες επειδή ο ∆ήµος έχει ελάχιστες, παρεµβάσεις για
καθαρισµούς σουδών όσων προλαβαίνουµε γιατί ούτε εσείς τις καθαρίσατε όλες και δεν είναι δυνατόν να τις καθαρίσετε, σας το
λέω εγώ, δεν το λέω για να σας δικαιολογήσω αλλά περιγράφω την πραγµατικότητα και να την ακούσουν οι πολίτες αλλά να
την καταλάβουν και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ενδεχοµένως που µερικοί θεωρούν ότι όλα µπορούν να γίνουν απ’ το ∆ήµο, γιατί το
δίκτυο -εκτός από κάποιες που είναι µπαζωµένες κ.λπ.- είναι πολύ ευρύ. Θέλω επίσης να επισηµάνω ότι υπάρχει πρόβληµα,
∆ήµαρχε, και το λέω ευθέως και καθαρά, µε το Συντονιστικό. Τα Συντονιστικά, δηλαδή αυτό που είπες εµένα δε µου ακούστηκε
καλά, ξέρεις ότι είµαι ειλικρινής και ότι τα λέω και ευθέως, το πήρες πάνω σου, δηλαδή: «Το πήρα πάνω µου» λες, αυτό είπες
επί της ουσίας τώρα µε διαφορετικά λόγια. Το Συντονιστικό έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να γίνει; Το Συντονιστικό του ∆ήµου
εννοώ, έτσι; Το Συντονιστικό του ∆ήµου (επαναλαµβάνω). Οι συσκέψεις Αντιδηµάρχων, Υπηρεσιακών κ.λπ. είναι άλλο
κεφάλαιο. Το Συντονιστικό που απαιτεί και την περιουσία κι άλλων φορέων (αστυνοµίες, πυροσβεστικές κ.λπ., κ.λπ.) έπρεπε να
γίνει διότι ξέραµε όλοι ότι ο «Ιανός» µας ακουµπούσε και εµένα καθόλου δε µε πείθει -πιστέψτε µε- το έγγραφο που λέτε, δε λέω
ότι είναι ψεύτικο το έγγραφο, προς Θεού, άλλο λέω, λέω ότι εµείς ως απλοί πολίτες µπαίνοντας στο internet βλέπαµε και
ακούγαµε -και νοµίζω ότι ακούγατε και εσείς, δεν είναι ότι τα ακούγαµε µόνο εµείς- ότι θα ακουµπήσει στη χειρότερη περίπτωση
και τη Νότιο Λευκάδα, λίγο ως πολύ το ξέραµε, εποµένως το Συντονιστικό έπρεπε να είχε γίνει και ο ρόλος του Συντονιστικού
δεν είναι τυπικός κύριε ∆ήµαρχε, δεν είναι τυπικός γιατί στέλνει και ένα µήνυµα στο επίπεδο της κοινωνίας να καταλάβει ότι εδώ
υπάρχουν ζητήµατα και λειτουργεί καλύτερα Συντονιστικά -επαναλαµβάνω- µε τους διάφορους φορείς που εµπλέκονται. Ο
∆ήµος έτσι κι αλλιώς µε τις συσκέψεις του τις εσωτερικές, των αιρετών, των υπηρεσιακών θα κάνει τη δουλειά του, αλλά το
Συντονιστικό είναι άλλο πράγµα και θα έλεγα να µην επαναληφθεί αυτό το γεγονός.
Τώρα, εγώ δε θέλω να πω που ήταν εκείνος, που ήταν ο επικεφαλής, που και γι’ αυτό υπάρχει θέµα (που ήταν ο
υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας), αλλά κατά τη γνώµη µου δεν είναι αυτό το κύριο, το πιο σοβαρό είναι το ζήτηµα του
Συντονιστικού.
Τέλος, κοιτάξτε, τώρα ακούστηκαν πάρα πολλά, φυσικά δεν µπορώ να απαντήσω σε όλα, θα πω µόνο δύο κουβέντες.
Το τοιχίο στην παραλία έτσι όπως ακούστηκε, δε θυµάµαι τώρα ποιος απ’ τους Αντιδηµάρχους το είπε ή αν το είπε ο ∆ήµαρχος,
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αλλά δεν έχει σηµασία, γκρεµίστηκε είπε ο ∆ήµαρχος. Ναι, σωστά, γκρεµίστηκε, κάποιος το είπε. Θέλω να σας πω ότι και εµείς
στις αντίστοιχες πληµµύρες κάναµε ανοίγµατα, γκρεµίσαµε δηλαδή µέρος των τοιχίων ακριβώς για να έχουµε εκροή των
υδάτων. Το τοιχίο αυτό πράγµατι ήταν αποτυχία, είναι ένα τοιχίο που έγινε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει όµως -και
αυτός ήταν ο λόγος που το έβαλα όχι για να πω αν ήταν αποτυχία ή όχι- εκεί να δούµε και µία παρέµβαση µε ό,τι αυτό
συνεπάγεται, ∆ήµαρχε απευθύνοµαι σε εσένα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δε θέλω να την αναλύσω γιατί δεν έχω και το χρόνο.
Τέλος, να επισηµάνω ότι σωστά έγινε η κήρυξη, αλλά τώρα δε θέλω να µπλέξω τα διαδικαστικά. Αιτούµαστε στην Περιφέρεια, η
Περιφέρεια δέχεται, πάµε παρακάτω. Μην το θεωρούµε, θέλω να πω… Είναι σωστό που έγινε η κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη,
αλλά ξαναλέω, γιατί µας βοηθάει σε χρηµατοδοτήσεις, σε µία σειρά πράγµατα τέλος πάντων, αλλά δε θεωρώ απ’ την άλλη
µεριά αυτό που είπατε, ότι η Περιφέρεια δεν είχε καταλάβει ότι έπρεπε να έχουµε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, χωρίς καµία
διάθεση να τη δικαιολογήσω, είµαι ο τελευταίος που µπορώ να τη δικαιολογήσω γιατί τα έχει κάνει µπάχαλο γενικώς.
Το τελευταίο που θέλω να πω αφορά το ζήτηµα των αποζηµιώσεων, επειδή βίωσα πάρα πολύ αυτό το κοµµάτι -δεν
αναφέροµαι στις επιχειρήσεις που είναι ζήτηµα της Περιφέρειας και δεν εµπλεκόµαστε εµείς- µε τη δεύτερη κατοικία ∆ήµαρχε,
εκτός απ’ την πρώτη που συµφωνούµε, το ζήτηµα της δεύτερης κατοικίας. ∆υστυχώς, παρά τις προσπάθειες που είχα κάνει κι
εγώ τότε η γνώµη µου είναι ότι δε θα το πετύχουµε, µακάρι να κάνω λάθος, µακάρι, απλώς ίσως βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος
πέρα από εγκρίσεις κεντρικές για να υπάρξει αυτή η βοήθεια, µία σκέψη λέω. Συµπερασµατικά, χρειάζεται καλύτερη λειτουργία
του ∆ήµου, εγώ δε βάζω ζητήµατα συνολικότερα ότι δεν ανταποκρίθηκε κ.λπ., πολλά απ’ αυτά που έκανε -τα περισσότεραήταν τα αυτονόητα και γινόντουσαν απ’ όλες τις ∆ηµοτικές Αρχές…
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή ολοκληρώστε.
∆ρακονταειδής: Ακριβώς, αυτό το µάζεµα κάνω. Και απ’ την άλλη µεριά πρέπει να δούµε το σχεδιασµό µας -και αυτό είναι το
πιο σοβαρό- των άµεσων έργων -που τα είπα- και των µακροπρόθεσµων έργων, των µεσοπρόθεσµων -συγγνώµη- έργων που
αυτά θα αργήσουν και δεν πρέπει να λέµε ψέµατα στους πολίτες ότι θα κάνουµε τη µελέτη και σε ένα χρόνο το έργο θα είναι
έτοιµο. Αυτού του τύπου έργα αν µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν γιατί είναι πολύ κοστοβόρα και το ξέρετε, τα ευρύτερα,
δηλαδή της ευρύτερης περιοχής θα απαιτήσουν και χρόνο, χρόνο πολύ και µεγάλο και χρειαζόµαστε λύσεις όσο µπορούµε
τώρα, µε την έννοια ότι η κλιµατική αλλαγή είναι εδώ και µας χτυπάει συνέχεια την πόρτα.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, µετά από µία καταστροφή ερχόµαστε να ακούσουµε για συνολικότερο σχεδιασµό,
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, µεσοπρόθεσµο, βραχυπρόθεσµο κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., και τ’ ακούµε από ένα ∆ήµαρχο και
Αντιδηµάρχους οι οποίοι ακόµα ένα χρόνο δεν έχουν εκπονήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας, ένα χρόνο
τώρα στη διοίκηση του ∆ήµου ούτε οι ίδιοι δε ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, ένα χρόνο που το πρώτο εξάµηνο της θητείας
έπρεπε να είχαν εκπονήσει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραµµα και φυσικά απ’ τον κύριο ∆ρακονταειδή ο οποίος επί πέντε
χρόνια δεν έκανε το ίδιο πράγµα, έκανε όµως τουλάχιστον το πρώτο σκέλος ο κύριος ∆ρακονταειδής, έκανε το πρώτο σκέλος
του Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού.
Έτσι λοιπόν ακούµε ξαφνικά, σε λίγο θα ακούσουµε και για στρατηγικό σχεδιασµό εδώ πέρα σ’ αυτό το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, αλλά αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι και οτιδήποτε άλλο, πως θα γίνει αυτό όταν δεν κάνετε ∆ηµοτικά Συµβούλια;
Πείτε µου, όλ’ αυτά που λέτε, που ακούσατε και λέτε τέλος πάντων, που δε γνωρίζατε ή θα µάθετε στην πορεία σας, πως θα
γίνουν αφού δεν κάνετε ούτε ∆ηµοτικά Συµβούλια; Τουλάχιστον να τα ακούτε από εµάς, και θα φέρω ένα πάρα πολύ απλό
παράδειγµα. Για σχεδιασµό ακούσαµε και απ’ τον Αντιδήµαρχο, από ποιον Αντιδήµαρχο βέβαια; Απ’ τον Αντιδήµαρχο αυτόν ο
οποίος στο τεχνικό του πρόγραµµα για παράδειγµα µας είπε ότι έκανε πολλές µελέτες, ότι θα κάνει πάρα πολλές µελέτες,
πρώτη φορά, µετά την αριστερή είναι η πρώτη φορά, αριστερά πρώτη φορά… Ξέρετε, είναι κολλητικό αυτό, «πρώτη φορά
κάνουµε µελέτες». Και αυτός λοιπόν ο συνολικότερος σχεδιασµός που ακούµε απ’ τον Αντιδήµαρχο π.χ. τεχνικών έργων, ο
ίδιος πάει και κάνει κατάτµηση µιας αρχιτεκτονικής µελέτης π.χ. για τη Λυγιά και τη Νικιάνα και θα ‘ρθει τώρα να µας πει για
συνολικότερο σχεδιασµό. Οι Αντιδήµαρχοι των απευθείας αναθέσεων µαζί µε το ∆ήµαρχο, των κατατµήσεων, να µας πούνε για
συνολικότερο σχεδιασµό σήµερα. Οι επικίνδυνοι που για άλλη µία φορά παραλίγο να πνιγεί, πνίγηκε η Βασιλική και ευτυχώς
δεν είχαµε τίποτα παραπάνω. Αυτοί θα έρθουν να µας πουν για συνολικότερο σχεδιασµό, αυτοί οι οποίοι ως Αντιδήµαρχοι τόσο
της Πολεοδοµίας όσο και (…) έργων και των Απολλωνίων βέβαια και ο Εντεταλµένος Σύµβουλος των Απολλωνίων, ο κύριος
Αργυρός, γνωρίζοντας ότι στη Βασιλική υπάρχει ένα σχέδιο πόλης, όταν το Νοέµβρη έλεγα εγώ για µελέτη οµβρίων των
σχεδίων πόλης µάλλον δεν άκουγαν, για µελέτη οµβρίων, γιατί ξέρετε κάτι συνάδελφοι; Κάποιοι ∆ήµαρχοι κάνανε σχεδιασµό,
ασχέτως αν οι υπόλοιποι µετά δεν υλοποιήσανε τίποτα απ’ όλο αυτό. Κάποιοι ∆ήµαρχοι όµως κάνανε πραγµατικό σχεδιασµό
και όταν έγινε π.χ. το σχέδιο πόλης στα Βαρδάνια, στα Περιβόλια, ξεκινήσανε και κάνανε τις µελέτες της ύδρευσης, της
αποχέτευσης και της παροχέτευσης των οµβρίων υδάτων κάτω απ’ τους δρόµους, όχι µέσα στις ιδιοκτησίες των υπολοίπων,
όχι µέσα στις ιδιοκτησίες των ιδιωτών, γιατί προφανώς µάθαµε τώρα τελευταία ότι οι σούδες είναι ιδιωτικές (πολλές απ’ αυτές)
και είναι αποστραγγιστικές, δεν είναι αντιπληµµυρικές µε εξαίρεση κάποιες της Βασιλικής, είναι αποστραγγιστικές οι σούδες.
Έτσι λοιπόν, όσοι ∆ήµαρχοι που περάσανε απ’ των Απολλωνίων δεν έχει καταφέρει κανένας να κάνει µία µελέτη οµβρίων
υδάτων και να πάρουµε τα στατιστικά του κυρίου Λύγδα που τώρα τελευταία θα γίνει και στατιστικολόγος, να τα πάρουµε αυτά
τα στατιστικά όχι εµείς, οι µελετητές που πρέπει να αναθέσετε αυτές τις µελέτες, που σας είπαµε πριν έξι µήνες, που έπρεπε να
είχατε βάλει στον επιχειρησιακό σας σχεδιασµό που δεν έχετε κάνει ακόµα. Όταν λοιπόν αναθέσει αυτή τη µελέτη να πάρουµε
και τον κύριο Λύγδα για βοηθό για τα στατιστικά, να πάρουµε το µέγιστο ύψος της βροχόπτωσης, να αποτυπώσουν την
περιοχή και να σας πούνε τι αγωγούς και τι σωληνωτά πρέπει να βάλετε που πετάνε οι Τεχνικές Υπηρεσίες ένα Φ 80 δεξιά και
αριστερά, µισό µέτρο, 1 µέτρο, 1,20 πλακοσκεπές χωρίς καµία µελέτη, επικίνδυνη, επικίνδυνη για τους συνδηµότες µας και όχι
µόνο για τις περιουσίες πλέον, επικίνδυνη και για την ανθρώπινη ζωή.
Πραγµατικά δεν ήθελα να τοποθετηθώ αν δεν άκουγα αυτά που άκουγα, απλώς θα έλεγα: «Κύριε ∆ήµαρχε,
σηκωθήκατε και φύγατε, πήγατε στην Αθήνα, το δελτίο έλεγε έτσι…» Εγώ, συνάδελφοι, όταν άκουσα τη ∆ευτέρα πως έρχεται
καταιγίδα µπήκα µέσα, το πρώτο πράγµα που είπα εδώ πέρα είναι ότι: «Πάει η Βασιλική, θα ξαναπληµµυρίσει», γιατί γνώριζα
ότι ούτε τις σούδες είχατε πάει να καθαρίσετε, ούτε τα φρεάτια όπως µέσα στη Λευκάδα παντού είναι βουλωµένα, ούτε µόλις
είχε περάσει το χορτοκοπτικό χωρίς τους εργάτες κ.λπ. που είχατε βάλει και πέφτανε όλα µέσα… Τα γνωρίζαµε αυτά και µόλις
ακούσαµε το καιρικό φαινόµενο και εσείς πήγατε την Τετάρτη, γιατί όπως είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής κάποιες µέρες νωρίτερα
όλοι το γνωρίζαµε, εσείς πήγατε Τετάρτη και στείλατε Πέµπτη τέσσερις εργάτες µε µία τσάπα, ό,τι προλάβετε, που η ζηµιά θα
γινόταν την Πέµπτη και είχατε και µία µέρα παραπάνω. Τι να την κάνετε βέβαια την τελευταία µέρα; Τι να κάνετε την τελευταία
µέρα· που µας λέτε ότι φέρατε τσάπα στις 12:00 (η ώρα) να σπάσει το τοιχίο ιδιώτη. Που ο Αντιδήµαρχος Α’ έφτασε στη
Βασιλική, ο αναπληρωτής Α’, ο κύριος Λιβιτσάνος έφτασε στη Βασιλική στις 15:00 (η ώρα) το µεσηµέρι, ο αναπληρωτής Β’, ο
κύριος Λύγδας έφτασε στη Βασιλική στη 13:00 (η ώρα) το µεσηµέρι. Ο κύριος ∆ήµαρχος πήγαινε στην Αθήνα να πάει στο
Συνέδριο των Ραδιοφωνικών Σταθµών. Ο Εντεταλµένος Πολιτικής Προστασίας νόµιζε ότι ο κύριος ∆ήµαρχος προφανώς είναι
εδώ γιατί το είχε πάρει πάνω του το θέµα, οπότε δεν ασχολήθηκε καθόλου και αφήσαµε τον Βικέντιο σε ένα φαινόµενο, τον
Αντιδήµαρχο Απολλωνίων, τον Εντεταλµένο κύριο Αργυρό να κάνουν τι; Τι να κάνουν; Να σώσουν ότι σώζεται; ∆ε σωζόταν,
µόνο (…), δε σωζόταν, τι να σώσεις; Και ξαφνικά, ακόµα και σήµερα, δε -αν έχετε µιλήσει µε τους Προέδρους- γνωρίζετε ακόµα
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και αυτή τη στιγµή που µιλάµε τι ζηµιές έχουν γίνει στην Εγκλουβή, στα Χορτάτα, στον Άγιο Ηλία, δε γνωρίζετε, µιλήσατε αλλά
δε γνωρίζετε τις ζηµιές.
Τώρα, κύριε ∆ήµαρχε, φυσικά και η παρουσία µου θα ήταν πάρα πολύ καλή εκεί, θα σας έλεγα να µε πάρετε ειδικό
συνεργάτη αλλά δε ξέρω αν σας έχει µείνει καµία θέση, γιατί τους τελευταίους που βλέπω τους έχετε να µοιράζουν φυλλάδια
στην αγορά για την κινητικότητα, τους Συµβούλους σας. Θα ήταν καλό αυτό, επιλογές βέβαια δικιές σας είναι αυτές, δεν είναι
δικιές µας.
Λοιπόν, οι Παιδικοί Σταθµοί; Άσε τα σχολεία και τον Αντιπεριφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης µπορεί να θεώρησε ότι η
Λευκάδα όλη δεν έχει ανάγκη, ήταν δικιά σας αρµοδιότητα να κλείσουν των Απολλωνίων και ευτυχώς που ο Πάνος Γαζής σας
είπε: «Κλείστε τα σχολεία» γιατί αν δεν έπαιρνε και ο Πάνος Γαζής που είχε ζήσει το φαινόµενο εκεί πέρα κάτω την τελευταία
πενταετία, πιθανόν τα σχολεία να ήταν ανοιχτά όπως τον Παιδικό Σταθµό του Βλυχού που δεν πήγε ούτε ένα παιδί για µάθηµα
σ’ αυτό το κτήριο µε τα παράθυρα που µπάζουν και τρίζουν, δεν πήγε ένα παιδί για µάθηµα, από µόνοι τους, αλλά εσείς τους
Παιδικούς Σταθµούς που είναι αρµοδιότητά σας δεν τους κλείσατε ή µήπως τους κλείσατε και δε µας είπατε να κάνω κι εγώ τις
ερωτήσεις µου και να µην περιµένω απαντήσεις; Και το χειρότερο, κύριε ∆ήµαρχε, ξέρετε ποιο είναι; ∆εν είναι ότι… Εντάξει,
µπορεί να µην έχετε συνεργάτες, τα έχουµε ξαναπεί αυτά, δεν έχετε, τέλος πάντων, ούτε εσείς ας πούµε θεωρώ ότι έχετε κάποια
(.), τέλος πάντων, να µην το φέρω προσωπικά (…)…
∆ήµαρχος: Συνέχισε, συνέχισε, καλά πας, σε καλό δρόµο είσαι, συνέχισε.
Γληγόρης Κων.: Εννοώ την εµπειρία, έτσι; Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε, διακόψτε µε, δεν πειράζει, αλλά να σας πω κάτι; Το
χειρότερο απ’ όλα είναι αυτό που είπαµε στην αρχή, ότι δεν κάνετε ∆ηµοτικά Συµβούλια. ∆ηλαδή, εγώ µέχρι τελευταία στιγµή
περίµενα πως θα βάλετε ένα θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης να µιλήσουµε και µπορεί να -µέσα σε εισαγωγικά να το πω«νευριάζω» λίγο παραπάνω γιατί κάνετε λάθος µία διαδικασία, δεν µπορείτε πλέον να συνεχίσετε µ’ αυτή τη λογική,
συνεργαστείτε µε τον κύριο Σολδάτο, (.), τι να σας πω; Πάρτε τον κύριο ∆ρακονταειδή απ’ την εµπειρία, κάντε κάτι, η Λευκάδα
δεν µπορεί, δηλαδή δε γίνεται τώρα… Τέλος πάντων, να µην πω παραπάνω, ήθελα να µείνω στα πολιτικά (…)…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε συγγνώµη, ολοκληρώνω. ∆ε γίνεται να πηγαίνουµε πίσω, πίσω, πίσω, πίσω και µετά να
ερχόµαστε να λέµε ότι πήραµε 1.000.000,00 ευρώ. Γίνεται να µην πάρουµε ούτε 1,00 ευρώ; Γίνεται να είχατε κάνει τις µελέτες
και να είχατε καθαρές τις σούδες; Κι εγώ θα έβγαινα και θα έλεγα: «Μαζί σας. Ναι, είχατε καθαρίσει τα πάντα, ήσασταν εκεί, σε
ετοιµότητα η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου…» Η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου η οποία δεν έχει υπάλληλο, δεν έχετε πάρει
υπάλληλο στην Πολιτική Προστασία, στο τµήµα εννοώ. Ναι, ήσασταν προετοιµασµένοι, ταυτόχρονα είχατε αναθέσει τις µελέτες
για τα όµβρια της Βασιλικής, του σχεδίου πόλης, ταυτόχρονα είχατε αναθέσει τις µελέτες για τα υδατορέµατα και οτιδήποτε
άλλο, αυτές που υπάρχουν (.) ή οτιδήποτε άλλο και να πούµε: «Ναι, ήρθε µία φυσική καταστροφή και εµείς είχαµε κάνει όλ’
αυτά, αλλά δυστυχώς το στατιστικό ήταν διαφορετικό.» Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αν είχατε γκρεµίσει -έχω κάθε δικαίωµα να το
πω- εκείνο το τοιχίο εκεί κάτω, αν ήταν ένας Αντιδήµαρχος Α’ ή Β’ µηχανικός εκεί κάτω…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ολοκληρώστε.
Γληγόρης Κων.: ….πιθανόν να µην είχαµε αυτές τις ζηµιές, πιθανόν να µην είχαµε αυτές τις ζηµιές, θα είχαµε, όχι όµως αυτές.
Ευχαριστώ και συγγνώµη για το χρόνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Ερχόµαστε για µία ακόµα φορά να µετρήσουµε τις πληγές µίας φυσικής καταστροφής -δε µιλάω µόνο για την
περιοχή µας- αλλά για το σύνολο της χώρας, ένα µεγάλο µέρος της χώρας που δοκιµάστηκε.
Καταρχάς, να πω ότι είναι κοροϊδία, παρηγοριά στον άρρωστο δηλαδή οι αποζηµιώσεις που πρόκειται να δοθούν, απ’
τη στιγµή που έχουν καταστραφεί περιουσίες, έχει καταστραφεί µεγάλο κοµµάτι του… Ειδικά στην περιοχή µας, στην περιοχή
του Πόρου ένα κοµµάτι ζωικού και φυτικού κεφαλαίου και όχι µόνο, και στην περιοχή της Βασιλικής έχουµε τέτοιες συνέπειες.
Παρηγοριά στον άρρωστο λοιπόν απ’ την κυβέρνηση και µε µπόλικη δόση υποκρισίας και απ’ τη µεριά του Βουλευτή της
κυβέρνησης, αλλά νοµίζω ότι ο ∆ήµος δεν πρέπει να πέσει σ’ αυτή την παγίδα, να λιβανίσει για τα αυτονόητα που ούτε τις
βασικές ανάγκες δεν καλύπτουν και αυτό το λέω γιατί πολύ λιβάνισµα έχει πέσει το τελευταίο διάστηµα σχετικά µε τις
προσπάθειες του Βουλευτή να εξασφαλιστούν αυτά που εξασφαλίστηκαν. Θα πω το εξής: Όταν γινόταν η ψηφοφορία στη
Βουλή για το περιβαλλοντολογικό νοµοσχέδιο το Μάη, ποιος διαφώνησε µε το σύνολο του νοµοσχεδίου όπως το είχαµε
καταθέσει τότε στη συζήτηση; Το ξέρετε ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ανοίγει το δρόµο να παγιωθεί, να νοµιµοποιηθεί όλη
αυτή η ιστορία που τις σούδες πλέον θα τις θεωρούν χωράφια, άρα, δε θα έχει καµία δικαιοδοσία η πολιτεία; Όταν ψηφιζόταν
αυτό και µε τη συνδροµή του δικού µας τοπικού Βουλευτή, της Νέας ∆ηµοκρατίας, ποιος έφερε αντίρρηση; Γιατί πρέπει να τα
δούµε λίγο συνολικά τα πράγµατα. Και όταν µιλάµε εµείς για µακροπρόθεσµες µελέτες δεν εννοούµε το µακροπρόθεσµη να
πάρει πολύ χρόνο, χρειάζεται να είναι συνολική αντιµετώπιση από πού ξεκινάει το νερό και πού φτάνει, έτσι ώστε να µπορέσεις
να πεις ότι µία παρέµβαση που θα κάνεις σε ένα σηµείο της διαδροµής -ακόµα και χαµηλά- να έχει αποτέλεσµα. Πολύ φοβάµαι
ότι τα λεφτά τα οποία έχουν εξασφαλιστεί θα πάνε για µπαλώµατα από ‘δω και από ‘κει που στο τέλος δε θα έχουν το
αποτέλεσµα που χρειάζεται και στο κάτω-κάτω να αναλάβει η πολιτεία και ο ∆ήµος και η Περιφέρεια ως κρίκοι αυτό που
ονοµάζουµε πολιτεία, τις ευθύνες τους και απέναντι στους παραβάτες και να µην κρυβόµαστε πίσω απ’ το ζήτηµα της ατοµικής
ευθύνης όπως ειπώθηκε απ’ τον κύριο Λύγδα που λέει: «Τι να κάνουµε, οι µισές σούδες είναι σχεδόν ή ολοκληρωτικά
ιδιωτικές.»
Το βασικό πρόβληµα, πάσχουµε απ’ τη χρηµατοδότηση, γιατί τα µεγάλα έργα χρειάζονται και µεγάλα κονδύλια. Να
θυµίσω και δε ξέρω, νοµίζω ότι οι περισσότεροι δεν έχετε διαφωνήσει µε την πολιτική κατεύθυνση, τα µεγάλα έργα υποδοµών
και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών ότι είναι δευτερεύουσας σηµασίας και όχι µόνο αυτό, µη
επιλέξιµα, ούτε χρηµατοδοτούνται γιατί δεν αποφέρουν κέρδος στους επενδυτές, δε συµµετέχουν επενδυτές γιατί δεν υπάρχει
κέρδος, κίνητρο δηλαδή, αυτό που κινεί τα πάντα και µας έχει καταστρέψει, η λογική του κέρδους, η λογική του κόστουςοφέλους που ακολουθείται πιστά απ’ τις κυβερνήσεις και από τη ∆ηµοτική Αρχή τη σηµερινή και από την Περιφερειακή και
καταλήγουµε κάθε φορά εκ των υστέρων παρηγοριά στον άρρωστο -όπως είπα και αρχικά- να συζητάµε για αποζηµιώσεις και
όχι για συνολική αντιµετώπιση. Νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσει το παιχνίδι µε το ποιος έχει ευθύνη πού και ποιος έχει ευθύνη,
αν έχει ο ∆ήµος ή η Περιφέρεια, ανάλογα τι ζήτηµα έχουµε να αντιµετωπίσουµε, είτε έχουµε να αντιµετωπίσουµε τη σούδα, είτε
έχουµε να αντιµετωπίσουµε το χείµαρρο, είτε το ποτάµι. Αυτό είναι το πρόβληµα, ένα επιπλέον πρόβληµα µάλλον πέραν απ’ τη
χρηµατοδότηση που δυσκολεύει αυτό το σχεδιασµό και εδώ πρέπει να το καταδικάσουµε και να το στηλιτεύσουµε και εµείς ως
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θέλω να πω κάτι. Καλό θα είναι επειδή έχει αρχίσει και γίνεται µία τέτοια αντιµετώπιση στο ζήτηµα, να µην
υποτιµούµε τις δυνατότητες που έχουµε απέναντι στην αντιµετώπιση των στοιχείων της φύσης και να µην αρχίσουµε να
αναπαράγουµε την κυβερνητική προπαγάνδα για τα µεγάλα ύψη βροχής. Έχουµε τη γνώµη ότι η επιστήµη και η τεχνολογία έχει
φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που αν αξιοποιηθεί προς όφελος των αναγκών του λαού θα µπορούν να αντιµετωπιστούν και αυτά τα
ύψη βροχής, ενδεχοµένως και µεγαλύτερα και το λέµε αυτό γιατί υπάρχουν παραδείγµατα που αντιµετωπίζονται τέτοια
φαινόµενα αρκεί να τεθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Νοµίζω ότι πρέπει να σταµατήσει
αυτή η επίκληση στα (.) ή στην κλιµατική αλλαγή γιατί αυτά θα τα έχουµε από εδώ και µπροστά να τα αντιµετωπίζουµε. Νοµίζω
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ότι αυτό που πρέπει να απασχολήσει είναι η ουσιαστική διεκδίκηση µέτρων προστασίας και θωράκισης απ’ τα στοιχεία της
φύσης είτε µιλάµε για πληµµυρικά φαινόµενα, είτε (…) σεισµούς…
Πρόεδρος: Κύριε Βερροιώτη, ολοκληρώστε.
Βερροιώτης: Ολοκληρώνω. Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να απαιτήσουµε αυτή τη στιγµή και φυσικά είναι υπόθεση και του
ίδιου του κόσµου να το απαιτήσει ώστε να (……) ο ∆ήµος µε τους υπαλλήλους του να τους διαθέσει έστω και (.) τη βοήθεια για
την καταγραφή των ζηµιών. Να αποκατασταθούν επίσης ζηµιές σε κτήρια, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο που νοµίζουµε ότι είναι
κρίσιµης σηµασίας. Φυσικά είναι αυτονόητο και τελειώνω εδώ, ότι για να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόµενα χρειάζεται
συνολικότερος σχεδιασµός, όχι µακρόπνοος, µακρόπνοο τον κάνει αυτή η πολιτική που ακούστηκε…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Βερροιώτη.
Βερροιώτης: ….πρέπει µε το θεσµικό του ρόλο να συµβάλλει (…). Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ∆ήµαρχε, στις ερωτήσεις που έκανα και δε µου απαντήσατε, βέβαια εντάξει,
κατάλαβα περίπου, ήταν αν υπάρχει ένας σχεδιασµός ολοκληρωµένος αντιπληµµυρικός για την περιοχή, προφανώς δεν
υπάρχει, υπάρχουν όµως άλλα έργα αποσπασµατικά. Το ζητούµενο είναι αν αυτά τα έργα θα µπορέσουν να δουλέψουν όλα
µαζί ώστε να θωρακιστεί η περιοχή. Ερχόµαστε σήµερα εκ των υστέρων να κάνουµε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο που δεν ήταν και
στις προθέσεις σας. Το ερώτηµα που θέλω να βάλω (ρητορικό) είναι: Πότε επιτέλους θα κάνουµε ένα Συµβούλιο προτού συµβεί
µία καταστροφή; ∆ηλαδή, πότε θα πρέπει να κάνουµε ένα Συµβούλιο να µιλήσουµε για την αντισεισµική θωράκιση, χωρίς όµως
να έχει γίνει ένας σεισµός, χωρίς να έχουν πέσει βουνά και να έχουν κλείσει οι δρόµοι. Πότε επιτέλους θα πρέπει να ζητήσουµε
να χρηµατοδοτηθούν τέτοιου είδους έργα; Ξέρουµε πολύ καλά, το βλέπουµε και στην πράξη ότι η κυβέρνηση -όχι µόνο αυτή
αλλά και οι προηγούµενες- διάθεση να χρηµατοδοτήσουν τέτοιους είδους έργα δεν έχουν σκοπό, παρά µόνο αποζηµιώσεις
στους πληγέντες ύστερα από οποιαδήποτε καταστροφή. Εµείς λοιπόν, νοµίζω ότι σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να
προλαβαίνουµε τέτοιους είδους καταστάσεις γιατί αργά ή γρήγορα σεισµό θα κάνει, αυτό είναι το µόνο σίγουρο. Θα πρέπει
λοιπόν να ερχόµαστε εκ των προτέρων να συζητάµε τέτοια θέµατα και να απαιτούµε -γιατί δεν µπορώ να χρησιµοποιήσω άλλη
λέξη- απ’ την κυβέρνηση να χρηµατοδοτήσει τέτοια έργα, να χρηµατοδοτήσει βασικές υποδοµές µε ό,τι συνεπάγεται αυτό
(αντιπληµµυρικά, αντισεισµική θωράκιση, δρόµους, την ύδρευση, ό,τι θέλετε), βασικά πράγµατα και όχι να χρηµατοδοτεί
πλουσιοπάροχα έργα τα οποία -δεν είναι (.), όλα είναι καλά- όµως -αν θέλετε- δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. ∆ε θέλω να
προσθέσω κάτι άλλο, στη δευτερολογία µου ίσως πω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να µιλήσει;
Γληγόρης Παν.: Ναι κύριε Πρόεδρε, αν δε θέλει κάποιος άλλος το λόγο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Λιβιτσάνος: Έχω ζητήσει κι εγώ κύριε Πρόεδρε.
Λάζαρης: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ κάποια στιγµή. Ευχαριστώ.
Γληγόρης Παν.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είµαι σύντοµος. ∆εν το είπα προσχηµατικά ότι ψηφίζω να συζητηθεί το θέµα
αρκεί να είναι και θέµα στην εισήγηση και ο τίτλος του κυρίου Νίκου Γαζή διότι ήταν ένας εύστοχος τίτλος στη σελίδα που
διατηρεί «λες και ήταν χθες». Αυτό (…) θα το συνδυάσω µ’ αυτά που θα πω παρακάτω. Αναφέρουµε όλοι το πρόβληµα πλην
του Θοδωρή Σολδάτου ο οποίος έθεσε και την αιτία. Κατ’ εµέ έχει δύο παραµέτρους αυτή η συζήτηση, το πρόβληµα που ετέθη
απ’ όλους τους συναδέλφους, αλλά και τις αιτίες ή αιτία. Η αιτία έχει απασχολήσει και πανεπιστηµιακούς και τη ∆ιεθνή
Κοινότητα και ακούει στο όνοµα «ακραία καιρικά φαινόµενα», είναι γεγονός αυτό. Το είπε και ο κύριος Λύγδας ότι αυτή η βροχή
που σε µία ηµέρα (…..εκτός µικροφώνου…..) (………).
Πρόεδρος: Παναγιώτη Γληγόρη, µε ακούς;
Γληγόρης Παν.: Πρόεδρε, ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Τώρα ακούγεσαι, ναι.
Γληγόρης Παν.: Ν
α συνεχίσω;
Πρόεδρος: Ένα λεπτό για να µπουν όλοι µέσα, κάπου έχει πέσει το internet.
Γληγόρης Παν.: Το κατάλαβα, ναι.
Πρόεδρος: Έχει τα ίδια καιρικά φαινόµενα απέξω.
∆ήµαρχος: Έχει πολύ αέρα και πιθανόν γι’ αυτό Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Με ακούτε όλοι; Κύριε Παναγιώτη Γληγόρη, συνεχίστε.
Γληγόρης Παν.: Έλεγα λοιπόν το εξής: Ότι δεν είπα προσχηµατικά ούτε για να θίξω κάποιον ότι ο τίτλος του κυρίου Γαζή ήταν
εύστοχος· που στο site ανέφερε «λες και ήταν χθες», διότι µε βάση αυτά που (.) ενδέχεται, ενδεχοµένως και το ’21 και το ’23 να
υπάρχει αυτό το πρόβληµα και αν δε θα είναι στη Βασιλική θα είναι κάπου αλλού, στη Λυγιά, στη Νικιάνα, θα είναι κάπου
αλλού. Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί η αιτία του προβλήµατος και αυτό λοιπόν έχει απασχολήσει πάρα
πολύ και την επιστήµη και συλλογικούς φορείς και γενικότερα αποτελεί και ένα θέµα που συνδέεται µε την κλιµατική αλλαγή.
Αυτό έχω να πω, ότι θα πρέπει να µιλάµε σ’ αυτές τις περιπτώσεις και µε βάση το πρόβληµα αλλά και µε την αιτία που
δηµιουργεί το πρόβληµα και θα διαφωνήσω µε τον κύριο Βερροιώτη που είπε ότι «είναι κάτι το οποίο αντιµετωπίζεται.» Στη
Μάνδρα Αττικής έπεσε σε διάστηµα -απ’ ό,τι λέει εδώ ο εκπρόσωπος της WWF στην Ελλάδα- τριών ωρών το νερό ενός
ολόκληρου µήνα. ∆ε µας προβληµατίζει η ένταση των φαινοµένων στο Μάτι; Η ένταση των φαινοµένων χθες-προχθές στη
Καρδίτσα; Σε µέρη δηλαδή τα οποία δεν είχαν δηµιουργηθεί αυτά τα φαινόµενα. Τι θέλω να πω µ’ αυτό; Ότι θα πρέπει και οι
∆ήµοι, και οι Περιφέρειες, και τα υπουργεία να αναδείξουν σε κάποιο χρονικό σηµείο και το πρόβληµα αλλά να αναδείξουν και
τις αιτίες του προβλήµατος που αναφέρω βέβαια ότι ένας κύριος της WWF, ο κύριος Μαυρογένης λέει το εξής σε µία
συνέντευξη που είχε δώσει και έχω διαβάσει, ότι: «Τι επακολουθεί αυτού του φαινοµένου της έντονης βροχόπτωσης;»
Επακολουθεί το πρόβληµα στις δασικές εκτάσεις των πυρκαγιών, επακολουθεί το πρόβληµα µε καύσωνες, επακολουθούν
χίλια δυο προβλήµατα. Βέβαια είναι περασµένη η ώρα και καλά κάνει και διαµαρτύρεται η κυρία Μαργέλη. Να κλείσω λέγοντας
το εξής: Ένας ακαδηµαϊκός που ασχολείται µ’ αυτά τα θέµατα και είναι πολυβραβευµένος ακαδηµαϊκός, ο κύριος Ζερεφός είπε
το εξής: «Η φύση δε µας εκδικείται, αλλάξαµε τη σύσταση της ατµόσφαιρας και το σύστηµα παύει να είναι σε ισορροπία.»
Πρέπει να µας προβληµατίσουν τα αίτια που δηµιουργούν αυτά τα έντονα καιρικά φαινόµενα όπως ήταν εδώ και στη Βασιλική
και πιο εντονότερα στην Κεφαλονιά και µετά στην Καρδίτσα και κλείνω µ’ αυτό, να µη µας απασχολεί το ποιος έλαβε την
πρωτοβουλία να κηρυχθεί κάποια περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Έχω την εντύπωση ότι και διαδικαστικά βέβαια η
Περιφέρεια έπεται του ∆ήµου, δηλαδή θα µπορούσε και θα έπρεπε ο ∆ήµος να πάρει την πρωτοβουλία και να ακολουθήσει τη
Περιφέρεια και να µεταφέρει το αίτηµα στο υπουργείο. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτό το κύριο θέµα, αλλά το θέµα είναι η ανάδειξη
του προβλήµατος όπως έγινε και µε το σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και των αιτιών που δηµιουργούν το πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης έχει το λόγο.
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Λάζαρης: Καλησπέρα. Κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι Αντιδήµαρχοι της περιοχής, κύριοι συνάδελφοι, θα σας αναφέρω τρία ζητήµατα
που έχουν πέσει στην αντίληψή µου και θεωρώ ότι αν δε λυθούν άµεσα στάνταρ η Βασιλική θα πληµµυρίζει.
Πρώτο ζήτηµα. Οι σούδες που υπήρχαν απ’ τον επαρχιακό Βασιλική-Πόντη έως τον καινούργιο πεζόδροµο έχουν
στενέψει υπερβολικά όλα αυτά τα χρόνια. Οι διέξοδοι του νερού στον καινούργιο πεζόδροµο για τη θάλασσα έγιναν στενοί και
το σπουδαιότερο -το τρίτο- είναι ότι ο πεζόδροµος -και πρέπει να δώσουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες άµεσα λύση- είναι ψηλότερα
απ’ τους κάθετους δρόµους που όλα αυτά τα χρόνια δούλευαν και σαν σούδες για την απορροή των υδάτων προς τη θάλασσα.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος έχει το λόγο.
Σολδάτος Γεωργ.: Καλησπέρα σε όλους. Ακούσαµε πολλά πράγµατα αλλά λόγω της εντοπιότητας στη Βασιλική
αντιλαµβάνεστε ότι…
Πρόεδρος: Πιο κοντά στο µικρόφωνο και πιο δυνατά.
Σολδάτος Γεωργ.: Πιο κοντά ή πιο µακριά; Ακούγοµαι;
Πρόεδρος: Συνέχισε. Ακούγεσαι, ναι.
Σολδάτος Γεωργ.: Ακούγοµαι. Λέω ότι λόγω της εντοπιότητας που είµαι απ’ τη Βασιλική έζησα το θέµα από πιο κοντά. Άρα,
γνωρίζω κάποια πράγµατα ίσως περισσότερο από εσάς λόγω ότι ήµουν εδώ.
Για αρχή θα πω ότι όσα ακούστηκαν απ’ το ∆ήµαρχο και απ’ τον Βικέντιο που είναι από εδώ αληθεύουν όλα, τα
υπόλοιπα είναι να έχουµε να λέµε τα περισσότερα, γιατί ήµουν εδώ επαναλαµβάνω. Όντως υπήρχε πρόληψη, όντως έγιναν
εργασίες προληπτικές ακόµα και 22:00 (η ώρα) το βράδυ παραµονή της καταστροφής και µε υπάλληλο χειριστή της τσάπας του
∆ήµου που τον σηκώσαµε σχεδόν απ’ το σπίτι του να ‘ρθει για κάποιες ελλείψεις που εντοπίσαµε µε το Νίκο Αργυρό, το
Βικέντιο και τον Τοπικό Πρόεδρο της Βασιλικής. Εποµένως, όντως υπήρχε πρόληψη.
Θα πω ότι το καλύτερο απ’ όσα ακούστηκαν και έµαθα σε όλο το διάστηµα αυτό δεν είναι άλλο απ’ το ότι την εποµένη
της καταστροφής ο ∆ήµαρχος κάλεσε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της ∆ηµοτικής Ενότητας Απολλωνίων και τους
περιφερειακούς Παρέδρους και σε συνδυασµό και σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχό του κύριο Λύγδα άκουσα κάτι εξαιρετικά
καλό. Βαρεθήκαµε να λέµε όλοι ότι φταίει εκείνο, φταίει τ’ άλλο και προσανατολίστηκε ο ∆ήµαρχος µε τη βοήθεια και τη
συνεργασία του Βουλευτή που ήταν παρών στο πρώην ∆ηµαρχείο Βασιλικής που έγινε το meeting ότι θα πρέπει ειδικοί
µηχανικοί από Αθήνα προφανώς και όχι ντόπιοι -για ευνόητους λόγους- να δουν γενικότερα το λεκανοπέδιο της ευρύτερης
περιοχής, της απορροής υδάτων που να ξεκινάει για την περιοχή του Αγίου Πέτρου, του Σύβρου, της Κοντάραινας, όλα τα
όµορα χωριά, το Ρουµπακιά και τα υπόλοιπα και που καταλήγουν στη Βασιλική· να δούνε τι πραγµατικά συµβαίνει. Για να
συµβεί αυτό όµως, και µόνο ο σχεδιασµός και µόνο όλα οικονοµικά θα είναι δυσβάστακτο για το ∆ήµο. Άρα, εδώ καλείται η
πολιτεία να παρέµβει. Αυτό για εµένα ήταν ένα εξαιρετικά καλό νέο και ας πάρει χρόνο, όπως είπε και ο κύριος ∆ρακονταειδής
νωρίτερα.
Ο Βουλευτής είπε: «∆εν υπόσχοµαι αλλά θα πάω κατευθείαν και θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ για το σκοπό αυτό.»
Αυτό είναι το ένα καλό νέο το οποίο το άκουσα µε ιδιαίτερη εκτίµηση και µακάρι να είναι έτσι και µακάρι να συµβεί αυτό. Οι
παραβάσεις, οι παρεµβάσεις, τα ρουσφέτια, οι σούδες που κλειστήκανε και τα υπόλοιπα είναι γεγονός το οποίο δεν µπορούµε
να αλλάξουµε. Αν σε όσα είπε ο κύριος Λύγδας, ότι θα εφαρµοστεί το σχέδιο πόλης, οι σούδες και ό,τι άλλο µπορεί να ανοιχτεί·
αυτό εξίσου θα είναι καλό. Σίγουρα είναι καλό και το έργο που είπε ότι θα γίνει και έχει δηµοπρατηθεί, της προηγούµενης
∆ηµοτικής Αρχής, των 200.000,00 ευρώ και θα κάνει κι αυτό µία βοήθεια. Είναι σίγουρο ότι έβρεξε πολύ. Κύριε ∆ήµαρχε,
απευθύνοµαι προσωπικά σε εσένα, το βράδυ είχαµε όλοι δει την αλλαγή του κυκλώνα ο οποίος δεν κινούταν προς τα Νότια
αλλά ερχόταν πάνω, ανεξάρτητα µε ό,τι ενηµέρωση είπε η… Ό,τι ενηµέρωση τέλος πάντων είχατε απ’ την Πολιτική Προστασία
βλέπαµε ότι έρχεται προς εµάς και είµαστε σίγουροι ειδικά εµείς οι θαλασσινοί ότι η ουρά του θα µας χτυπήσει. Είµαστε όµως
τυχεροί που είχαµε µόνο βροχή, δεν είχαµε αέρα, αν είχαµε αέρα θα είχαµε µία εικόνα όπως είναι η Άσσος της Κεφαλονιάς και
άλλα µέρη εκεί πέρα κάτω και όλο αυτό θα συνέβαινε εξαιτίας του γνωστού προβλήµατος, του τουριστικού αγκυροβολίου, όπου
η είσοδος προς το νοτιά είναι ανοιχτή. Θα πρέπει να το δούµε σοβαρότερα µε την έννοια ότι θα πρέπει άµεσα να γίνει µία
µελέτη από αρµόδιους λιµενολόγους µηχανικούς για να µπορέσει κάποτε κι αυτό το έργο να µπει σε σειρά. Εάν επαναλαµβάνω- µας έπιανε και αέρας θα βουλιάζανε σκάφη, εδώ βουλιάξανε σκάφη στα Σύβοτα για να καταλάβουµε τι λέµε ή
στο…
Πρόεδρος: Γιώργο, ολοκλήρωσε.
Σολδάτος Γεώργ.: Ορίστε;
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Σολδάτος Γεώργ.: Θα ολοκληρώσω, ναι. Αφού λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσω θα σας πω και κάτι ακόµα. Θα πρέπει η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να ξέρει ότι κάθε φορά που κόβεται το ποτάµι του Ρουπακιά που κατεβαίνει -το κεντρικό ποτάµι- στη
Βασιλική, η Βασιλική πληµµυρίζει. Αυτή τη φορά το ποτάµι κόπηκε και την προηγούµενη φορά κόπηκε, αφού κόβεται το ποτάµι
πληµµυρίζει η Βασιλική. Θα πρέπει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -επαναλαµβάνω- να το δει σοβαρότερα, και αυτή τη φορά
κόπηκε, κάθε φορά που κόβεται δεν µπορούµε να το αντέξουµε. Τα δε φρεάτια, ό,τι υπήρχαν, ό,τι πρόληψη πήραµε όλοι, ό,τι
κάναµε, βουλώσανε όλα απ’ τα προϊόντα που είναι από (.) απ’ τα χωράφια και απ’ τον εργολάβο που εκτέλεσε το έργο και απ’
όλα αυτά φρακάρανε τα πάντα και έγινε ένα απέραντο υδατοδρόµιο όλος ο κάµπος, (…). ∆ε θέλω να σας κουράσω και να πω
τίποτ’ άλλο, θέλω να σας πω το τελευταίο. Αυτές οι αποζηµιώσεις που θα δοθούν απ’ την πλευρά τουλάχιστον του ∆ήµου και
ειδικότερα της Πρόνοιας και οι Επιτροπές που περνούν από εδώ δεν καλύπτουν τον κόσµο. Θα συµφωνήσω µε τον κύριο
∆ρακονταειδή στο τµήµα ότι ο άνθρωπος υποχρεωτικά πρέπει να έχει πληγεί η πρώτη κατοικία του, δηλαδή ο άνθρωπος αν
είχε στο υπόγειό του το βαρέλι µε το λάδι του ή τον καταψύκτη του ή οτιδήποτε άλλο αυτά δεν αποζηµιώνονται, ακόµα και το
λέβητά του και τον καυστήρα του, αυτό θα πρέπει αν µπορούµε να το δούµε λίγο πιο διαφορετικά απ’ την πρόταση της
πολιτείας, που µπορούµε να παρέµβουµε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέσα απ’ τη συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, καταδεικνύεται πόσο σοβαρά είναι τα
προβλήµατα στη Νότια Λευκάδα και ιδιαιτέρα στη Βασιλική. Ο Γεώργιος Σολδάτος πριν από λίγο µίλησε για το λιµάνι, ο κύριος
Σολδάτος Θεόδωρος µίλησε για τα θέµατα εκεί µε τις σούδες που κλείστηκαν κ.λπ. και βέβαια αποσπασµατικά όλ’ αυτά µπορεί
να τα λέει και ο Γεώργιος Σολδάτος και ο Βικέντιος, κι εγώ και ο καθένας, αλλά είναι δώρον άδωρον κάθε φορά που έχουµε µία
φυσική καταστροφή να καθόµαστε και να αραδιάζουµε όλ’ αυτά τα προβλήµατα που υπάρχουν και να αραδιάζουµε και ένα
σωρό «θα κάνουµε αυτό, θα κάνουµε εκείνο, θα κάνουµε τ’ άλλο», και τώρα που ήρθαν τα χρήµατα ας πούµε είτε µε τη
φροντίδα του Βουλευτή, είτε µε οποιουδήποτε τέλος πάντων ενέργειες του ∆ήµου κ.λπ. θα κάνουµε τις µελέτες και θα, και θα,
και θα, και µετά από κάποιο διάστηµα πάλι κάτι θα ξεχαστεί, πάλι κάτι θα ξεµείνει, πάλι κάποια τρύπα θα πάµε να κλείσουµε για
να µη βάλουµε όλα τα χρήµατα εδώ. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά λείπει µε δυο λόγια, κύριε Πρόεδρε -και το ανέφερε και ο
κύριος Γληγόρης- είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής ο οποίος στη συνέχεια, µετά την κατάρτισή του θα
καταρτιστεί και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για να καταγραφούν όλ’ αυτά, για να συµφωνηθούν όλ’ αυτά απ’ όλες τις
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παρατάξεις ώστε µακροπρόθεσµα, βήµα το βήµα, έργο το έργο, όχι αποσπασµατικά, ταγµένοι όλοι σ’ αυτό το σχεδιασµό να
βαδίζουµε προς την κατεύθυνση να δώσουµε τις πρέπουσες λύσεις και να µην καθόµαστε κάθε φορά γύρω από ένα τραπέζι σήµερα ετούτο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αύριο το άλλο- και να αραδιάζουµε όλα τα θέµατα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν
µπορούµε να τα ξέρουµε κι όλα γιατί δεν είµαστε ειδικοί.
Αυτά λοιπόν έπρεπε ήδη να τα έχει φροντίσει η ∆ηµοτική Αρχή, έχει περάσει ένας χρόνος απ’ όταν ξεκίνησε η θητεία
της, βάσει νόµου είχε υποχρέωση αυτό να το κάνει µέσα στο πρώτο εξάµηνο της θητείας, είναι σοβαρή η παράληψη δεν είναι
µία απλή γραφειοκρατική παράλειψη αυτή, δεν έχουµε καταλάβει ακόµα τι θέλει να κάνει ο κύριος Καλός και η ∆ηµοτική του
Αρχή και µάλλον δε θα το καταλάβουµε ποτέ και επαναλαµβάνουµε -κι εγώ δηλαδή- ότι ο σχεδιασµός αυτός, το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα και ο στρατηγικός σχεδιασµός θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει µε διαβουλεύσεις κ.λπ., αλλά δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται
ο κύριος Καλός δεν το άγγιξε, ούτε πρόκειται να το αγγίξει και θα πηγαίνουµε µε το ρητό «ό,τι βρέξει ας κατεβάσει», δυστυχώς.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο.
Σέρβος: Θα είµαι στο χρόνο µου, όµως πριν µιλήσω για το θέµα να πω ότι δεν πήρα απαντήσεις στα δύο ερωτήµατα που
έβαλα, σε κανένα απ’ τα δύο, και αντίθετα απ’ αυτό µου είπε ο κύριος Λιβιτσάνος για τη δεξαµενή του Αγίου Ηλία στο
Σπανοχώρι, ποτέ στη δική µας θητεία δεν υπερχείλισε η δεξαµενή, τώρα υπερχειλίζει, ας το βρούνε γιατί.
Για το δίκτυο αποχέτευσης του Νυδριού δεν πήρα απάντηση, γιατί δεν επεβλεπόταν το καλοκαίρι και τον προηγούµενο
χειµώνα; Στη διάρκεια του ενός χρόνου από τώρα. Άκουσα ένα «θα προκηρυχθεί κ.λπ.» η εργασία.
Τώρα, για τον κύριο Γιαννιώτη, για τον Κάλαµο. Το τοιχίο, κύριε Γιαννιώτη, η µάντρα-τοιχίο, κάποιοι το σπάσανε απ’ το
Μάη µήνα και το ερώτηµά µου είναι: «Τι θα γίνει τώρα; Πως θα προστατευτεί ο δρόµος;» Μεριµνήστε να κάνετε κάτι, για βοήθεια
σας το λέω.
Για το θέµα µας. Υπήρξε µία καθυστέρηση µπορώ να πω ενός και πλέον χρόνου στην εκτέλεση του έργου, του έργου
των 200.000 για να βοηθήσει την περιοχή που είναι ανάµεσα απ’ το κτήριο της αστυνοµίας, πίσω απ’ τα σχολεία και µέχρι την
ης
οδό 28 Οκτωβρίου που βγαίνουν τα όµβρια προς την παραλία. Εκεί η µελέτη ήταν έτοιµη από 25 Φλεβάρη του 2019,
ξεκίνησαν οι διαδικασίας οι γραφειοκρατικές και καταφέραµε να γίνει η δηµοπράτηση 27 Αυγούστου του 2020 (πριν από
περίπου ένα µήνα). ∆εν µπορούµε να πούµε πως έτρεξε το έργο και µε το γρηγορότερο ρυθµό, θα µου πείτε: «Θα είχε
προλάβει;» ∆ε ξέρω, µπορεί και να µην είχε προλάβει. Τέλος πάντων, σ’ αυτά τα έργα, ειδικά σε τέτοιου είδους έργα να είµαστε
λίγο πιο γρήγοροι. Βοηθήθηκε η περιοχή, παρόλο όσα ακούσαµε και σήµερα και ακούγονται, βοηθήθηκε η περιοχή που είναι
απ’ το ∆ηµαρχείο και προς την Πόντη µε τα δύο γεφύρια που γίνανε. Εκεί απορροή των οµβρίων έγινε κανονικά προς τη
ης
θάλασσα, όµως πληµµύρισε η περιοχή λίγο πριν το βενζινάδικο, πηγαίνοντας προς τη Βασιλική µέχρι και την 28 Οκτωβρίου.
Εδώ είναι µελετηµένα δύο έργα να γίνουν, το πρώτο είναι εκεί -ειπώθηκε και απ’ τον κύριο ∆ρακονταειδή- που θα οδηγούσε
προς τη ράµπα για τα ferryboat. Αυτό είναι ένα πλακοσκεπές 200 µέτρων κιβωτοειδής οχετός (έτσι περιγράφεται στη µελέτη)
που έχει πλάτος 3 µέτρα και ύψος 2,30 αν θυµάµαι καλά και το κόστος είναι περίπου 400.000. Είναι ενταγµένο σε µια…
Περιέχεται σε µία γενικότερη µελέτη το κόστος της οποίας ήταν 2.250.000, από εκεί βγήκαν τα 460.000 για τη ράµπα (το
κοµµάτι της µελέτης 460.000 για τη ράµπα, που έχουµε και προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια), από εκεί θα βγει και
αυτή η µελέτη περίπου των 400.000. Ένα τελευταίο έργο είναι επίσης σε µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχει συνταχτεί απ’ τις
18 Φλεβάρη του ’19 η µελέτη, δεν έχει εγκριθεί ακόµη, να τη ψάξουµε, να τη φέρουµε για έγκριση. Τι προβλέπει; Προβλέπει
κιβωτοειδή οχετό 182,5 µέτρων µήκους, απ’ την είσοδο του οικισµού που έρχεται ο χείµαρρος της Κοντάραινας µέχρι που
συναντάει το δρόµο που κατεβαίνουµε στην αστυνοµία και στο γυµνάσιο-λύκειο, στη διασταύρωση που πάει για Πόντη δηλαδή.
Εκεί, από εκεί και κάτω υπάρχει άλλος κιβωτοειδής, θα συνδεθεί µ’ αυτόν, αυτά τα δύο έργα, αυτά είναι 484.000. Αυτά τα δύο
έργα συνολικού ποσού 884, 900.000 περίπου -ειπώθηκε και πριν- καλό είναι να κινήσουµε τις διαδικασίες για τη
χρηµατοδότησή τους. Αν απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουµε ή υπάρχουν δεσµεύσεις να χρησιµοποιηθούν χρήµατα απ’ το
1.000.000 ας διεκδικήσουµε την τροποποίηση για να βρεθούν τα χρήµατα από εκεί. Νοµίζω ότι δεν πρέπει να καθυστερούµε
πλέον, η µελέτη (…)…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Σέρβο.
Σέρβος: ….το πρόβληµα αντιµετωπίζεται συνολικά απ’ ό,τι φαίνεται πλέον απ’ την πλευρά του ∆ήµου και βέβαια είναι και θέµα
της Περιφέρειας και σε συνεργασία µε το ∆ήµο, ειπώθηκε και απ’ τον κύριο Λύγδα ότι µπορεί να γίνει συνεργασία και µε τη
διευθέτηση των υδατορεµάτων πιο πάνω που είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας να λυθεί το πρόβληµα. Όντως η βροχή ήταν
πάρα πολλή αλλά αυτό συµβαίνει -απ’ ό,τι έχει παρατηρηθεί απ’ το 2000 µέχρι σήµερα- πολλές φορές, ανά ένα ή δύο χρόνια
βλέπουµε να παρατηρείται το φαινόµενο και η βροχή που έπεσε ναι, ήταν τόση όση είπε ο κύριος (….)…
Πρόεδρος: Κύριε Σέρβο ολοκληρώστε.
Σέρβος: (….). Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω κι εγώ ότι απ’ την ερώτηση που έκανα σχετικά µε τις σούδες απ’ τον κύριο
Λιβιτσάνο δεν πήρα απάντηση. Εν τοιαύτη περιπτώσει θα δούµε στο διάστηµα που ανοίγεται µπροστά µας τι θα γίνει. Εν
τοιαύτη περιπτώσει, θα τον συµβούλευα και πάλι να είναι πιο ψύχραιµος και τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά να µιλάει όπως του
φέροµαι και όπως µιλάω εγώ. Το πότε βγαίνω έξω εγώ, τι παρακολουθώ και τι ξέρω νοµίζω ότι αφορά εµένα και εν τοιαύτη
περιπτώσει δεν είναι και µια συµπεριφορά Αντιδηµάρχου και δη αναπληρωτή ∆ηµάρχου. Αυτά γι’ αυτό.
Θέλω να πω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί αποδεικνύεται ότι όταν γίνεται µία συζήτηση και η αντιπολίτευση ή τουλάχιστον
µέρος αυτής (.), η διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε πάρα πολύ καλά αποτελέσµατα. Αποδεικνύεται λοιπόν απόψε ότι και η
∆ηµοτική Αρχή είναι πιο άνετη µε την έννοια ότι δεν έχει απέναντί της κραυγές στο µεγαλύτερο µέρος της αντιπολίτευσης και απ’
την άλλη µεριά βέβαια αυτό δίνει το δικαίωµα να ακουστούν και πράγµατα που τα προηγούµενα χρόνια δεν ακουγόντουσαν. Τι
θέλω να πω; Αναφέρθηκε ο κύριος Λύγδας για τα προβλήµατα που υπάρχουν µε τα ρέµατα και τις σούδες στη Βασιλική και
βεβαίως κι εγώ απ’ τις πληροφορίες που έχω αλλά και απ’ αυτά που ήξερα όταν ζούσα στη Βασιλική θυµόµουν ότι µέχρι τα
πρόσφατα χρόνια όχι απλά υπήρχαν κιούνια εκεί που φτιάξαµε εµείς τα γεφύρια, αλλά τοποθετούνταν (.) το χειµώνα και
βγαίνανε τα καλοκαίρι. Αυτή ήταν η κατάσταση που επικρατούσε στη Βασιλική και βέβαια και αυτοί που εφάρµοσαν το σχέδιο
πόλης τότε όπως εφαρµόστηκε, αυτοί που έριξαν τα µπάζα απ’ το βιολογικό καθαρισµό για να φτιάξουν τάχα µου-τάχα µου το
δρόµο που µετά τον καταριούνται και όλ’ αυτά. Εν τοιαύτη περιπτώσει, χαίροµαι επίσης και για ένα άλλο λόγο, ότι ξεκάθαρα
απόψε όλοι βρήκαµε απέναντί µας τη φύση και δεν το λέω γιατί έχει δίκιο ο συνάδελφος Βερροιώτης, δεν το λέω µ’ αυτή την
έννοια, η φύση είναι φύση, αυτό κάνει, γι’ αυτό λέγεται φύση. Απλά θυµηθήκαµε απόψε ότι δεν µπορούµε να αντιπαρέλθουµε
ούτε στη Μάνδρα, ούτε στο Μάτι, ούτε το ’17 στη Βασιλική, ούτε το ’18, ούτε στην Καρδίτσα, ούτε στην Εύβοια. Αυτά, ας µας
γίνει ένα πολύ µεγάλο µάθηµα για να µπορέσουµε να κάνουµε τέλος πάντων αυτό που είναι δυνατόν για τους συµπολίτες µας
και θέλω να τελειώσω µε δύο ζητήµατα. Το ένα είναι ότι αναφέρθηκε ο ∆ήµαρχος και θα µου επιτρέψετε να το πω, ίσως φανεί έτσι- µικρόψυχο αλλά δεν είναι, γιατί πρέπει ορισµένα πράγµατα να τα τονίζουµε για να -νοµίζω- τα αποφεύγουµε όλοι µας. Ο
∆ήµαρχος αναφέρθηκε στο πρόβληµα µε τις σούδες, εννοώ τα κλεισίµατα ότι δεν έγιναν επί θητείας του. Προφανώς κι εγώ να
δηλώσω λοιπόν ότι δεν έγιναν επί της θητείας της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής και ας έρθουµε λοιπόν και στους
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προηγούµενους να αναλάβει ο καθένας απ’ τις προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές µέχρι να φτάσουµε εκεί που πρέπει, εκεί που
τέλος πάντων υπήρχε το πρόβληµα. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι: Νοµίζω ότι θα πρέπει και µε βάση το 1.000.000 εφόσον δοθεί, ότι οι υπάρχουσες µελέτες µε τις
τροποποιήσεις (αν θέλετε), µε τις δικές σας που είναι (.) ως ∆ηµοτική Αρχή, να υλοποιηθούν και να γίνουν έργα. Νοµίζω ότι το
ποσό στο συνολικό σχεδόν, όλο στο σύνολό του σχεδόν θα πρέπει να δοθεί στην περιοχή µε δεδοµένο ότι δε φτάνει αλλά εν
τοιαύτη περιπτώσει θα µπορέσουν να εκλείψουν όσο είναι δυνατόν αυτά τα επαναλαµβανόµενα πληµµυρικά φαινόµενα και να
µπορέσουµε τουλάχιστον απ’ τη µια πλευρά να έχουµε µία ήσυχη… ….Πως να το πω…; Να έχουµε την ησυχία µας σε ό,τι
αφορά τουλάχιστον ένα µεγάλο κοµµάτι του θέµατος του κάµπου της Βασιλικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλος εκ των συναδέλφων που θέλει να λάβει το λόγο; Όχι. Κύριε Λύγδα, θέλετε δευτερολογία;
Κύριε Γαζή;
Γαζής Αναστ.: Ναι Πρόεδρε. Εγώ δε θα ήθελα να προσθέσω τίποτε, νοµίζω ότι η συζήτηση είναι και πολύωρη, αναλυτικότατη,
απλώς θέλω να τονίσω απευθυνόµενος σε όλους ότι αυτά τα πληµµυρικά φαινόµενα της Βασιλικής εάν το εξαιρετικό αυτό
φυσικό γεγονός προχωρούσε και πιο βόρεια θα µπορούσε να πληµµυρίσει και το Νυδρί και ο Κάµπος της Λευκάδας, η Νικιάνα
κ.λπ.. Είναι ένα θέµα διαφορετικό αυτό µε τις (.), µε τα µικρά ρέµατα και ο τρόπος που χρησιµοποιούνται απ’ τους ιδιοκτήτες,
πολύ ωραία το έθεσε ο κύριος Λύγδας ότι είναι σούδες αποστράγγισης ή οµβρίων κ.λπ.. είναι ένα µεγάλο θέµα εν πάση
περιπτώσει και πιστεύω ότι η συζήτηση απόψε αλλά και το φαινόµενο αυτό καθεαυτό µας δίνει αφορµή, κύριε ∆ήµαρχε να
ασχοληθούµε πάρα πολύ σοβαρά από εδώ και πέρα µε τα θέµατα των οµβρίων σε όλη την έκταση του ∆ήµου. Βεβαίως, η
Βασιλική που επλήγη περισσότερο απ’ οποιαδήποτε περιοχή πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, νοµίζω οι πρώτες
χρηµατοδοτήσεις, λέω πρώτες διότι µπορεί µε τους κατάλληλους χειρισµούς να υπάρξουν και επόµενες, είναι ένα καλό εργαλείο
για να ξεκινήσουµε και να βοηθήσουµε την περιοχή. Τίποτ’ άλλο Πρόεδρε, πιστεύω ότι ήταν χρήσιµη (…)…
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Γαζή. Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: ∆ύο-τρεις παρατηρήσεις, µάλλον ένα µάζεµα κατά τη γνώµη µας, για να…
Πρόεδρος: Αν και µιλήσατε πάρα πολύ (12 λεπτά).
∆ρακονταειδής: ∆εν άκουσα;
Πρόεδρος: Συνεχίστε, συνεχίστε.
∆ρακονταειδής: ∆εν άκουσα αλλά (.) τι είπες.
Πρόεδρος: Συνεχίστε.
∆ήµαρχος: Εµείς προτείνουµε -το µαζεύω, το κάνω πολύ συγκεκριµένο- τα δύο έργα της Βασιλικής για τα οποία το ένα είναι
400.000 και αφορά την περιοχή του βενζινάδικου, την (.), του κέντρου υγείας κ.λπ. και τ’ άλλο έργο που αφορά πάλι τη Βασιλική
στο κοµµάτι της εισόδου µέχρι το δρόµο του σχολείου που γίνονται πολύ συγκεκριµένες παρεµβάσεις µε βάση τις µελέτες και
για τα οποία υπάρχουν µελέτες, δύο έργα ύψους 850.000,00 ευρώ περίπου, πρέπει και επειδή είναι έτοιµα να προχωρήσουν,
προφανώς αν θέλει η Υπηρεσία να κάνει κάποιες αλλαγές στη µελέτη, τροποποιήσεις µικρές φυσικά θα το κάνει, εννοείται, εγώ
µιλάω όµως για µελέτες έτοιµες και µε δεδοµένο ότι το 1.000.000,00 ευρώ είναι γι’ αυτά νοµίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει και µία παρέµβαση γιατί έχει ένα πρόβληµα και η Κοντάραινα και το κοµµάτι του επαρχιακού δρόµου
µε το ποτάµι της Κοντάραινας, καταλαβαίνετε ποιο εννοώ, αυτό που καταλήγει στη Βασιλική. Πρέπει και εκεί επίσης να γίνει
παρέµβαση. Συµφωνώ µε τις παρεµβάσεις που ειπώθηκαν απ’ το ∆ήµαρχο για τις αποκαταστάσεις σε Πόρο, Φτερνό κ.λ.π.,
υπάρχουν όµως και αλλού παρόµοια ζητήµατα, αυτό που επείγει όµως είναι αυτά τα δύο έργα να προχωρήσουν.
Τέλος, επειδή έγινε µία τοποθέτηση για το ζήτηµα του δρόµου του παραλιακού, όταν κάποιος κάνει την τοποθέτηση θα
πρέπει να γνωρίζει κιόλας, θα πρέπει να σας πω το εξής: Τα υψόµετρα του παραλιακού δρόµου είναι τα υψόµετρα του σχεδίου,
δεν είναι τα υψόµετρα που θα ορίσω εγώ ή εσείς ή ο οποιοσδήποτε. Εποµένως, τα υψόµετρα του συγκεκριµένου δρόµου είναι –
επαναλαµβάνω- τα υψόµετρα του σχεδίου. Οι δε σούδες που υπήρχαν (οι υπάρχουσες) καµία απ’ αυτές δεν κλείστηκε, καµία
απ’ αυτές δε στένεψε και άλλωστε το µεγάλο πρόβληµα είναι –επαναλαµβάνω- στα δύο ποτάµια: Στο Κανάλι και στο Ρουπακιά·
που αν δεν έσπαγαν τ’ ανάντη τους -πέρα απ’ το κοµµάτι του οικισµού της Βασιλικής, γι’ αυτό είπα για τα δύο έργα- θα
µπορούσε να είχαµε πολύ καλύτερο αποτέλεσµα όχι ότι δε θα ‘χαµε πληµµύρα, θα είχαµε όµως πολύ λιγότερες συνέπειες.
Αυτές είναι ο ιδικές µας πολύ συγκεκριµένες προτάσεις, πρέπει να προχωρήσουν άµεσα και θεωρούµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή
από αύριο κιόλας πρέπει εφόσον πάρει και τα χρήµατα (εννοώ της έρθουν και µε τυπικούς όρους) να µπορέσει αυτά τα δύο
έργα να τα δηµοπρατήσει µαζί µε τις παρεµβάσεις (µικρότερες βέβαια) σε άλλα χωριά που έτσι κι αλλιώς απαιτούνται και µε τις
οποίες συµφωνούµε και προσθέσαµε και εµείς κάποια απ’ αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε, οι δευτερολογίες συνήθως γίνονται µετά από δευτερολογίες των ∆ηµάρχων, των Αντιδηµάρχων…
Τώρα τι να πω εγώ σε δευτερολογία όταν δεν έχουµε λάβει µία απάντηση σ’ αυτά τα οποία έχουµε πει; Τέλος πάντων. Ας
πούµε πιο απλά πράγµατα. Ακούστε να δείτε, τα καιρικά φαινόµενα θα υπάρχουν πάντα, φυσικές καταστροφές το ίδιο, το θέµα
είναι κατά πόσο εµείς θα είµαστε προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα φαινόµενα και όχι όπως ακούστηκε από
∆ηµοτικό Συµβούλιο και πραγµατικά δεν µπορώ να το πιστέψω αυτό που άκουσα, ότι υπήρχε πρόληψη, την τελευταία βράδια
πηγαίναµε και σκάβαµε, γιατί όταν δείτε όλα τα φρεάτια τα σωληνωτά κάτω στην παραλία στην Πόντη είναι όλα βουλωµένα. Τα
σωληνωτά της Πόντης ήταν όλα χωµένα µία µέρα πριν, όλα χωµένα και τα µισά απ’ αυτά είναι χωµένα ακόµα αν όχι τα
περισσότερα. Υπάρχει σωληνωτό που είναι 10 εκατοστά µονάχα, µπορεί να είναι Φ80 και µόνο τα 10 εκατοστά να είναι σε
µπαζωµένο και πήγε λέει την προηγούµενη µέρα, ακούσαµε εδώ πέρα πως υπήρχε πρόληψη από ∆ηµοτικό Σύµβουλο των
Απολλωνίων, προσέξτε, όχι της Καρυάς, των Απολλωνίων, λέει: «Πήγαµε το τελευταίο βράδυ και κάναµε πρόληψη.» ∆υστυχώς
αυτά ακούµε εδώ πέρα και γι’ αυτό έχουµε αυτές τις καταστροφές.
Κοιτάξτε να δείτε, ‘γιναν σχέδια πόλης Βασιλική, Νικιάνα κ.λπ.. Ό,τι έργα έχει εκτελέσει µέχρι σήµερα η νέα ∆ηµοτική
Αρχή είτε σε συνέχεια της προηγούµενης, είτε σε δικά της να το πω έτσι, αν και αµφιβάλλω αν υλοποιείται το 15 µε 20% του
τεχνικού προγράµµατος αυτή τη στιγµή, του ’19, ας πούµε το 40, έτσι για να (.), ό,τι έργα γίνανε, γίνανε και πάλι λάθος, δηλαδή
πήγανε κάτω στη Νικιάνα στο τέλος του σχεδίου πόλης, εδώ βέβαια πρέπει να πούµε για τις ασφαλτοστρώσεις και το
πεζοδρόµιο του ενός µέτρου οι κύριοι ∆ήµαρχοι και Αντιδήµαρχοι της αστικής βιώσιµης κινητικότητας, φτιάχνανε πεζοδρόµιο 1
µέτρο, ασφαλτοστρώνανε τα πεζοδρόµια, τους πεζόδροµους…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, για τη Βασιλική µιλάµε.
Γληγόρης Κων.: Ακούστε να δείτε κύριε Πρόεδρε, ξέρουµε για τι µιλάµε…
Πρόεδρος: ∆ε ξέρετε για τι µιλάτε, (….)…
Γληγόρης Κων.: (…..) καταλάβατε; Όπως µιλήσανε οι άλλοι (…)…
Πρόεδρος: Μη µου υψώνεις τη φωνή εµένα, δεν περνάνε σε εµένα αυτά, δεν περνάνε.
Γληγόρης Κων.: Και εσείς δε θα µε διακόπτετε.
Πρόεδρος: Θα σε διακόπτω, αυτή είναι η δουλειά µου, µιλάµε για τη Βασιλική.
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Γληγόρης Κων.: ∆ε µιλάµε για τη Βασιλική, µιλάµε για τα φυσικά φαινόµενα αυτή τη στιγµή, δε µιλάµε για τη Βασιλική αν έχετε
καταλάβει.
Πρόεδρος: Εσείς µάλλον δεν καταλάβατε καλά.
Γληγόρης Κων.: Όταν πάτε λοιπόν και ασφαλτοστρώνετε αυτούς τους δρόµους ξέρετε τι θα πάρετε κύριοι (…) και σε
παρακαλώ, Πρόεδρε, σε ό,τι έχω (..) µη µε ξαναδιακόψεις, ξέρω σε ποιο θέµα είµαι, και µας λέτε ότι θα φτιάξετε πεζοδρόµια
µισό εκατοστό, τους πεζόδροµους και χωρίς κανένα αγωγό από κάτω· για να πάµε στα αντιπληµµυρικά. Όταν πήγατε και
κατασκευάσατε πρόσφατα τώρα στο δρόµο, µέσα στο ποτάµι ιρλανδική τάφρο να… ….Έχετε κατέβει ποτέ από εκεί πέρα
χειµώνα µε χωµατόδροµο; Που πήγατε και φτιάξατε ιρλανδική τάφρο, να κατέβει κάποιος και να τον πάρει το ποτάµι και να µη
ξέρουµε που θα βρεθεί και να µας πει για αντιπληµµυρική προστασία και για σχεδιασµό στην Ακόνι; Το σωληνωτό στη Νικιάνα
από πάνω, το κιβωτοειδή που είναι προκατασκευασµένο; Υπάρχει Αντιδήµαρχος τεχνικών έργων και Πολεοδοµίας; Υπάρχει;
∆εν υπάρχει; Υπάρχει Αντιδήµαρχος Λευκάδας και Νυδρίου; ∆εν υπάρχει. Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών; ∆εν υπάρχει και
σε λίγο δε θα υπάρχει και ∆ήµαρχος όπως πάµε. Είναι κρίµα, όχι για εµάς, εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ εδώ ήρθα να
βοηθήσω τον τόπο µου, κι εγώ και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, δεν ήρθαµε να σας κάνουµε αντιπολίτευση. Ένα χρόνο τώρα σας
συµβουλεύουµε σε όλα, ό,τι γνωρίζουµε στα ∆ηµοτικά Συµβούλια σας το λέµε ένα χρόνο τώρα, εσείς δεν κάνετε ∆ηµοτικά
Συµβούλια (…) και θα ερχόµαστε πάντα µετά να λένε ότι είπαµε: «Να κηρυχθεί σε έκτακτη κατάσταση.» Θα µιλήσουµε για
αστική κινητικότητα, θα µιλήσουµε για (…)…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε, έχετε ξεπεράσει το χρόνο, µιλάτε 3 λεπτά.
Γληγόρης Κων.: Εντάξει κύριε Πρόεδρε, (…) να ολοκληρώσω.
Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι, κάντε ∆ηµοτικά Συµβούλια µπας και καταφέρουµε να κάνουµε τίποτα γι’ αυτό τον τόπο,
είναι απλά τα πράγµατα. Κρύβεστε µέσα σε ένα ∆ηµαρχείο, εξαφανισµένοι, ο κόσµος λέει: «Που είναι;» Στη Βασιλική λέει: «Μην
κατεβείτε στο Μαραντοχώρι και στην Κοντάραινα, µην πλησιάσετε.» Κοιτάξτε το, δεν είναι δικό µας θέµα, είναι δικό σας και το
λέω µε όλη την καλή διάθεση, µπορεί η φωνή µου να είναι λίγο πιο έντονη αλλά είναι µε καλή διάθεση και πρόθεση και για εσάς
αλλά για τον τόπο µας, για να µη ξαναζήσουµε τέτοια φαινόµενα, κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε και θα είµαστε δίπλα και
εµείς αλλά κάντε τα σωστά. Ιρλανδική τάφρο στην Ακόνι; Να πνίξουµε τον κόσµο θέλετε δηλαδή;
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Τροποποιείστε τη µελέτη αυτή των 200.000, 80αρι σωληνωτό, (……), είναι δυνατόν; Και κάντε µελέτες
οµβρίων για τα σχέδια πόλης, οι σούδες πλέον έχουν γίνει ιδιοκτησίες και πάνω σε µία σούδα µπορεί ένας να χτίσει απ’ τη µια
µεριά και ο άλλος απ’ την άλλη, είστε υποχρεωµένοι να έχετε µελέτες οµβρίων µε σωστές διατοµές και όχι στην τύχη, όπως
έγιναν τα τελευταία χρόνια, που τη µελέτη οµβρίων του ’03 και του ’04 (…) το σωληνωτό τα 3 µέτρα το κάνανε 1. Πήγανε να
ανοίξουν τα Βαρδάνια, το µισό κόσµο για να προστατεύσουν κάποιον…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη ή ολοκληρώνετε ή σας αφαιρώ το λόγο.
Γληγόρης Κων.: ….Και στέλνανε…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Γληγόρης Κων.: Ολοκλήρωσα Πρόεδρε και συγγνώµη για το χρόνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νοµίζω ότι αυτό που πρέπει να απασχολήσει γιατί ειπώθηκαν και προτάσεις και το
κυριότερο απ’ όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους το γεγονός ότι χρειάζεται ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, το είπαµε και
εµείς. Νοµίζω όµως ότι πρέπει να αγγίξουµε την ουσία του προβλήµατος. Όλα αυτά µε ποια πολιτική λογική θα γίνουν; Θα
γίνουν µε τη λογική κόστους-οφέλους; Αν πάµε έτσι θα κάνουµε µία τρύπα στο νερό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, η λογική κόστουςοφέλους είναι που κάνει τον αγωγό αντί για 3 µέτρα 1. Η λογική κόστους-οφέλους είναι που κάνει τη σούδα να τη µικρύνουµε. Η
λογική κόστους-οφέλους είναι που λέµε: «∆εν πάµε να καθαρίσουµε την τάδε σούδα όχι γιατί δε χρειάζεται, γιατί δεν έχουµε
χρήµατα» και αυτό διαπερνάει όλη την πολιτική από πάνω µέχρι κάτω. Στο βαθµό που µπορούµε η ∆ηµοτική Αρχή να βάλει ένα
φρένο στο επίπεδο που µπορεί, δηλαδή στο χαµηλότερο επίπεδο της κρατικής διοίκησης και φυσικά να υψώσει ανάστηµα και
φωνή για παραπάνω, για τους παραπάνω κρίκους της κρατικής διοίκησης. Νοµίζω ότι αυτό είναι το βασικό γιατί θα ταΐζουµε µε
µεγάλα λόγια τον κόσµο που µας ακούει και κάθε τόσο θα αντιµετωπίζουµε τέτοια και εύχοµαι όχι χειρότερες καταστάσεις τα
επόµενα χρόνια. Η κλιµατική αλλαγή είναι ένα γεγονός που υφίσταται, τώρα δεν έχει σηµασία να ανοίξουµε επιστηµονική
κουβέντα για τα αίτια της, το βασικότερο αίτιο των επιπτώσεων όµως είναι η εκµετάλλευση που κάνει σηµερινή οικονοµία του
κέρδους και στον υπόλοιπο πλανήτη και στην περιοχή µας, γι’ αυτό δεν είναι, ξαναλέω, έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση να τα
ρίχνουµε όλα στο κακό το ριζικό µας και να αφήνουµε απέξω τις ευθύνες που έχει η σηµερινή κοινωνία απέναντι στον κόσµο,
απέναντι στο λαό και ούτε πρόκειται να τις αναλάβει όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και είναι ζητούµενο ο ίδιος ο κόσµος να
απαιτήσει πραγµατικά αυτά που πληρώνει να γυρίζουν πίσω καλύπτοντας τις ανάγκες του και όχι να πηγαίνουν από ‘δω και
από ‘κει, γιατί να σας πω…
Πρόεδρος: Ναι, ολοκληρώστε όµως.
Βερροιώτης: Ολοκληρώνω µ’ αυτό, για να έχει υπόψη του και ένας κόσµος τι συµβαίνει. Το ΕΣΠΑ για παράδειγµα δεν
προτάσσει τη χρηµατοδότηση έργων θωράκισης και υποδοµών, παρά αντίθετα ταΐζει µε ζεστό χρήµα επιχειρηµατίες
ξενοδόχους και έχουµε και τέτοια παραδείγµατα και τα λεφτά δηλαδή δεν καταλήγουν να προστατεύσουν την τοπική κοινωνία.
Αυτά.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Όχι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λύγδας έχει το λόγο.
Λύγδας: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω 3 λεπτά ακριβώς. Καταρχάς, θεωρώ πως ήταν µία εποικοδοµητική κουβέντα·
που οι περισσότεροι αν όχι όλοι, νοµίζω πως όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους, στα περισσότερα
νοµίζω πως συµφωνούµε, υπάρχει µία κοινή αποδοχή κάποιων πραγµάτων.
Τώρα, δύο-τρεις αναφορές θα κάνω. Καταρχάς στον κύριο ∆ρακονταειδή. Κύριε ∆ρακονταειδή, προφανώς, εγώ σας
ανέφερα τα δεδοµένα του Σεπτέµβρη, έτσι; Τα µετεωρολογικά δεδοµένα του Σεπτέµβρη. Οι πληµµύρες το ’17 και το ’18·
αλίµονο! Βασιλικιώτης είµαι, ένα απ’ τα σπίτια που πληµµυρίζει είναι και το δικό του, απλώς το ’17 ήταν 16 Νοεµβρίου και το ’18
ήταν 25 Μαΐου, γι’ αυτό δεν έκανα αναφορές, έκανα αναφορά µόνο στο Σεπτέµβρη.
Τώρα, για τον κύριο Βερροιώτη Ευάγγελο. Κύριε Βερροιώτη, είπατε (….) κ.λπ.. Σας λέω την αλήθεια, έτσι η νοµοθεσία,
έτσι προχωρήσανε τα πράγµατα. Σας είπα πότε και πως έγινε αυτό. Σας είπα και σας ενηµέρωσα ότι θα γίνουν πολεοδοµικοί
έλεγχοι -να τους ονοµάσω έτσι- για να λάβουµε όλα τα µέτρα και να κάνουµε αυτό που πρέπει προκειµένου να αποφευχθεί ένα
τέτοιο συµβάν δεύτερη φορά ή τέταρτη ή πέµπτη αν το δείτε διαχρονικά. Τι να σας πω; Νοµίζω ότι αν θεωρείτε κατακριτέο ότι
σας λέω την αλήθεια· εντάξει, ίσως κάπου δεν έγινα κατανοητός, ίσως να φταίω εγώ σ’ αυτό. Σε καµία όµως περίπτωση -νοµίζω
ότι ήµουν ξεκάθαρος στην πρωτολογία- δεν αντιµετωπίζω τους συνανθρώπους µας ως δυνητικούς παραβάτες. Είπα ότι φταίνε
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προφανώς και κάποιοι ιδιοκτήτες, αλλά το µεγαλύτερο µέρος είναι στους φορείς, είτε αυτός λέγεται ∆ήµος, είτε Περιφέρεια, είτε
πολιτεία, είτε όπως θέλετε.
Στον κύριο Λάζαρη Απόστολο. Νοµίζω πως αυτή η µικρή του παρέµβαση ήταν πολύ ορθή και πολύ καταλυτική.
Για τον κύριο Σέρβο να πω πως νοµίζω ότι απλά µε αδικεί, νοµίζω ότι εκ παραδροµής µάλλον µε αδίκησε, είπατε να
ψάξουµε να βρούµε τη µελέτη, αναφέροµαι σε 4.484, 4.484,00 ευρώ. Ήµουν ο πρώτος που έκανε αναφορά σ’ αυτή τη µελέτη,
ακόµα και πριν λάβει το λόγο ο κύριος ∆ρακονταειδής. Άρα, νοµίζω ότι εντάξει, δε χρειάζεται να ψάξουµε, αφού έκανε αναφορά
προφανώς τη γνωρίζουµε την ύπαρξη της µελέτης.
Στον κύριο Περδικάρη ο οποίος είπε ότι δεν έλαβε απάντηση από σούδες απ’ τον κύριο Λιβιτσάνο. Καταρχάς σας
έδωσα κι εγώ απάντηση και σας έδωσε και κάποιες ονοµαστικές σούδες που θυµόµουν, οπότε θεωρώ πως λάβατε απάντηση.
Τώρα, όσον αφορά για τις δικές µας πινελιές στις υπάρχουσες µελέτες (εννοώ αυτές των αντιπληµµυρικών έργων)
θεωρώ πως όλοι…
Περδικάρης: Εγώ µίλησα για την περιοχή της Αγίας Μαρίνας, συγγνώµη (…)…
(……ασαφής διάλογος…..)
Πρόεδρος: Κύριε Περδικάρη…
Περδικάρης: ∆ε µίλησα για τα Βαρδάνια, ούτε για (…).
Πρόεδρος: Κύριε Περδικάρη…
Λύγδας: Εγώ σας είπα αυτές που θυµόµουν. Απλώς νοµίζω αυτό έλεγα, επειδή κάνουµε αναφορά στις δικές µας πινελιές ως
∆ηµοτική Αρχή, στις υπάρχουσες µελέτες, νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε (και οι 34) ότι τέτοιου είδους µελέτες δε δέχονται
πινελιές, τέτοιου είδους µελέτες αποφασίζουν αποκλειστικά και µόνο οι µηχανικοί, δεν είναι µία µελέτη αρχιτεκτονικής ή ενός
εξωραϊσµού που να πούµε ότι κάποιος, µία ∆ηµοτική Αρχή θα είχε µία κλίση προς τα εκεί, µία άλλη θα είχε µία κλίση προς τα
εκεί. Θεωρώ ότι συµφωνούµε πως τέτοιου είδους µελέτες δε δέχονται από κανέναν αιρετό πινελιές και δεν πρέπει να δέχονται
και απλά αυτό που είπα είναι µε τις υπάρχουσες µελέτες, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, µε µελέτες που συντάσσουµε εµείς
θα πρέπει να αντιµετωπιστεί, να γίνει µία ολική παρέµβαση, µία ολική παρέµβαση γιατί καµιά φορά τα αποσπασµατικά µπορεί
να λειτουργήσουν και αρνητικά.
Τώρα, ολοκληρώνοντας θα απευθυνθώ στον κύριο Γληγόρη. Κάνατε µία ειδική αναφορά σε εµένα. Θα σας πω λοιπόν,
όσον αφορά τη στατιστική που είπατε στην πρωτολογία σας, εγώ προσωπικά, συγγνώµη για το «εγώ» αλλά στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο διδασκόµασταν και στατιστική. Όσον αφορά για την ιρλανδική τάφρο που είπατε πριν λίγο. Πάλι εµείς
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διδασκόµαστε και αντιπληµµυρικά έργα. Θεωρώ -και επιτρέψτε µου- ότι δείχνετε µία
ανεπάρκεια (ως µηχανικός εννοώ πάντα) εάν µου λέτε ότι σε έναν αγροτικό δρόµο δεν µπορεί να κατασκευαστεί η ιρλανδική
τάφρος. Μιλάµε για αγροτικό δρόµο και µιλάµε για ένα δρόµο που όταν έχει πολύ βροχή προφανώς είναι αγροτικός, δεν είναι
ένα οδικό δίκτυο κ.λπ.. ∆ε ξέρω αν διδαχτήκατε εσείς τέτοια µαθήµατα ή απλά αν λείπατε.
Όσον αφορά για το -έ, ας το πω- αίτηµα που κάνατε -χαριτολογώντας «αίτηµα» (και σε εισαγωγικά)- για ειδικό
συνεργάτη εννοώ, απ’ όσο γνωρίζω -διαψεύστε µε αν κάνω λάθος- η αίτησή σας σε πολύ µικρότερο ∆ήµο για τη θέση του
ειδικού συνεργάτη απορρίφθηκε. Φαντάζεστε, υποθέτω, για την έκβαση µιας τυχόν αίτησής σας σε έναν πολύ µεγαλύτερο ∆ήµο
όπως ο ∆ήµος Λευκάδας. Τώρα τι να σας πω, αν θέλετε να σας πω την άποψή µου…
Πρόεδρος: Κύριε Λύγδα, ολοκληρώστε.
Λύγδας: (…..) και αλλού θέσεις για ειδικούς συνεργάτες, µπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια, µπορείτε να απευθυνθείτε
στον κύριο Βουλευτή, τι να σας πω; (…).
Τώρα, σε κάποια προσωπικά σχόλια που κάνατε -προς το άτοµό µου εννοώ- δε θα σας απαντήσω. Επιτρέψτε µου να
µην πέσω σ’ αυτό το επίπεδο. Νοµίζω ότι ο Λευκαδίτικος λαός σας έχει απαντήσει µέχρι τώρα δύο φορές, το ’14 και το ’19.
Πιστέψτε µε ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, αυτά ήθελα µόνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: ∆ε χωράει αµφιβολία ότι τα επόµενα χρόνια δε θα µιλάµε πλέον για κλιµατική αλλαγή, αλλά για κλιµατική κρίση.
Ήδη τα πολύ οξυµµένα φαινόµενα τα οποία βιώσαµε τις τελευταίες µέρες και θα ήταν µεγάλη παράλειψή µου να µην αναφερθώ
στους πραγµατικά πληγέντες του ∆ήµου και της Σάµης και της Ιθάκης, προφανώς και όλοι οι ∆ήµοι, και της Καρδίτσας (…)
αναφέροµαι στους ∆ήµους της Περιφέρειας µας οι οποίοι υπέστησαν σε ασύλληπτα µεγάλο βαθµό τις συνέπειες αυτού του
µεσογειακού κυκλώνα και βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι ο ∆ήµος Λευκάδας φάνηκε αλληλέγγυος και έστειλε την πρώτη στιγµή
που ζητήθηκε το ένα αποφρακτικό που έχει. Ανεκλήθη άδεια υπαλλήλου προς τιµή του, «ανεκλήθη», συµφώνησε να ανακληθεί
η άδεια -προς τιµή του- υπάλληλος χειριστής, η Προϊσταµένη Ύδρευσης-Αποχέτευσης και άλλο προσωπικό και έπεσε στη µάχη
του καθαρισµού των…
Οµιλητής: Κλείστε κανένα µικρόφωνο, µικροφωνίζει, δεν ακούµε, δεν ακούµε καθαρά, µικροφωνίζει δεύτερο µικρόφωνο.
∆ήµαρχος: Πρόεδρε, δε ξέρω αν υπάρχει άλλο µικρόφωνο ανοιχτό…
Πρόεδρος: Όχι κύριε ∆ήµαρχε, ακούγεστε καλά τώρα.
∆ήµαρχος: Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι ο ∆ήµος Λευκάδας αλλά και οι δηµότες της Λευκάδας έδειξαν την αλληλεγγύη τους στους
πολύ σοβαρά πληττόµενους ∆ήµους της Περιφέρειας µας και του ∆ήµου Ιθάκης αλλά και του ∆ήµου Σάµης, ο ∆ήµος Λευκάδας
έστειλε αµέσως -µε το που υπήρξε η επικοινωνία η δική µου µε το ∆ήµαρχο κύριο Μάκη Μονιά- το µεγάλο αποφρακτικό,
παρουσία της Προϊσταµένης της Ύδρευσης-Αποχέτευσης κυρίας Παπαρίζου και δύο υπαλλήλων, όπως επίσης θα βγει και
επίσηµο ανακοινωθέν απ’ το ∆ήµο στην έκκληση που κάναµε για τη συλλογή, για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης που
ο ∆ήµος Σάµης τα έχει πολύ µεγάλη ανάγκη. Το αναφέρω αυτό γιατί καλό θα είναι να µην έχουµε κοντή µνήµη. Έντονες
βροχοπτώσεις, πολύ έντονες βροχοπτώσεις είχαµε και πέρυσι το Νοέµβριο. Θυµάστε ότι απ’ το φούσκωµα του Ρουπακιά
έπεσε το γιοφύρι στην Κοντάραινα. Θυµάστε ότι είχαµε κάνει χρήση αυτής της πολύ έντονης βροχόπτωσης και ήταν και τα
πρώτα χρήµατα τα οποία είχε µπορέσει ο ∆ήµος να πάρει απ’ το υπουργείο Εσωτερικών απ’ τις θεοµηνίες. Τα λέω αυτά γιατί
είναι η πρώτη φορά σε όλη την επικράτεια της Λευκάδας που είχαµε πληµµυρικά φαινόµενα. Προφανώς αυτά δεν εξαρτώνται
µόνο απ’ τις κινήσεις που κάνει ο ∆ήµος Λευκάδας, αλλά εξαρτώνται σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό και απ’ την ένταση των
φαινοµένων, πλην όµως θα πρέπει όλοι µας να αντιλαµβανόµαστε το µέγεθος αυτού του φαινοµένου για το οποίο µιλάµε. Εγώ
θα πω ότι ήµασταν τυχεροί, το είπε κάποιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, γιατί, δε χρειάζεται να κάνουµε περισσότερες σκέψεις, αρκεί
να αναλογιστούµε τι έγινε 10 µίλια νοτιότερα (εννοώ στους δύο ∆ήµους, στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη).
Προσπαθούν κάποιοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (ισχνή µειοψηφία) στην προσπάθεια τους να δηµιουργήσουν εντυπώσεις
και να τρώσουν τη ∆ηµοτική Αρχή να λένε πράγµατα τα οποία πιθανά κατά την άποψή τους -εκτός αν δεν το αντιλαµβάνονταινα είναι, να βοηθάνε τον τόπο µας -όπως επί λέξει ειπώθηκε- πλην όµως θεωρώ ότι απέχουν πολύ απ’ την πραγµατικότητα.
Ας τα πάρουµε ένα-ένα. Ο κύριος Βερροιώτης και δεν αναφέροµαι σ’ αυτόν προφανώς για το σχόλιο µου το
προηγούµενο, ανέφερε σχετικά µε την αντισεισµική θωράκιση, είτε ότι η πολιτεία δε δείχνει µέριµνα γι’ αυτό, είτε ο ∆ήµος
Λευκάδας δεν είναι στην ατζέντα. Κύριε Βερροιώτη δεν είναι έτσι τα πράγµατα, ο ∆ήµος Λευκάδας θα καταθέσει πρόταση για
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όλα τα σχολεία και για όλα τα δηµόσια κτήρια στην πρόταση του Τρίτση µε τίτλο: «∆ράσεις για υποδοµές που χρήζουν
αντισεισµικής προστασίας.» Κρατήστε το αυτό. Ειπώθηκε απ’ το Γιώργο Σολδάτο ότι το αγκυροβόλιο -ήµασταν τυχεροί σε
σχέση µε τους νοτιάδες- χρήζει περαιτέρω παρέµβασης για να προστατευτεί όχι τόσο το αγκυροβόλιο σαν αγκυροβόλιο, όσο το
παλιό λιµάνι της Βασιλικής.
Γιώργο Σολδάτο, ήδη ο ∆ήµος έχει υποβάλλει µέσω της πρόσκλησης της οποίας δέχτηκε απ’ την Περιφέρεια και απ’ τη
ΜΟ∆ δύο νέες µελέτες οι οποίες θα µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν από άλλους φορείς και να
ενταχθούν και να ολοκληρωθούν µέχρι το ’23. Μία απ’ τις δύο µελέτες είναι η περαιτέρω θωράκιση του αγκυροβολίου της
Βασιλικής, δεν το γνωρίζατε αυτό και δεν έχει να κάνει προσωπικά, σας το λέω ότι ήδη η ∆ηµοτική Αρχή έχει κινηθεί και γι’ αυτό
το ζήτηµα.
Όσον αφορά το θέµα της αντιπληµµυρικής θωράκισης της Βασιλικής. Έχει ήδη υποβάλλει ο ∆ήµος τεχνικό δελτίο για
τα δύο επιπρόσθετα έργα τα οποία αφορούν το αγκυροβόλιο, το ένα είναι το λιµενικό έργο, το µπάζωµα εκεί για τη διαχείµαση
των σκαφών και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο ανεφέρθη ο κύριος ∆ρακονταειδής σχετικά µε τη διάνοιξη του δρόµου και την
πολύ µεγάλη παρέµβαση την αντιπληµµυρική µεταξύ του κέντρου υγείας και του BP. Θα πούµε λοιπόν εκεί ότι επί ηµερών µας
ζητήθηκαν πάρα πολλά στοιχεία επιπρόσθετα υδρογεωλογικής µελέτης, υδρογεωλογικής φύσεως τα οποία οι Υπηρεσίες τα
µελέτησαν και τα έδωσαν στη ∆ιαχειριστική Αρχή έτσι ώστε να είναι πλήρης ο φάκελος, πλήρης η πρόταση.
Κύριε Γληγόρη, είχα πάρει απόφαση να µην ασχολούµαι όταν το επίπεδο των τοποθετήσεων σας είναι χαµηλό, αλλά
θα σας πω ότι κινείστε σε ένα παράλληλο σύµπαν. Αναφερθήκατε σχετικά µε τους Προέδρους. Στη σύσκεψη η οποία έγινε το
Σάββατο στο ∆ηµαρχείο εγώ είχα και προφανώς εξακολουθώ και έχω την εικόνα ότι ο δηµοτικός µηχανισµός κινήθηκε όπως
έπρεπε, προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Στη σύσκεψη αυτή και µάρτυρες πολλοί απ’ τους σηµερινούς
συµµετέχοντες ήταν το ερώτηµα που έθεσα προς τους Προέδρους ή κατά την άποψή τους δεν έγινε σωστά απ’ τη µεριά του
∆ήµου έτσι ώστε την επόµενη φορά να είµαστε ακόµα καλύτερα προετοιµασµένοι. Κάτι το οποίο έθετα και σε όλους τους
ανθρώπους τους οποίους συνάντησα κατά την επίσκεψή µου και κατά την αυτοψία µου στη Βασιλική. Θα σας πω λοιπόν ότι
κανείς µα κανείς Πρόεδρος και κανείς δηµότης δεν ανέφερε το παραµικρό σε ό,τι αφορά παράλειψη του ∆ήµου. Από πού
προκύπτει λοιπόν το «µην τολµήσετε, µην πλησιάσετε να πάτε στην Κοντάραινα και στο Μαραντοχώρι;» Τι είναι αυτά που λέτε;
Είστε εκτός πραγµατικότητας, εκτός πραγµατικότητας τελείως. Για τους άλλους Προέδρους σας έδωσε απάντηση ο Σπύρος
Λύγδας πως και για τα σταφύλια της Εγκλουβής έχει γίνει ειδική συζήτηση, έχει επιληφθεί ο ΕΛΓΑ, ήρθε την επόµενη µέρα κύριε
Βερροιώτη για το θέµα των αγροτικών καταστροφών των οποίων έγιναν, πολύς περιορισµένης κλίµακας, υπαρκτή όµως, δεν το
ανέφερα στην πρωτολογία µου. Καλό θα είναι λοιπόν να έχουµε τη συνολική εικόνα και να έχουµε και το σθένος προφανώς να
κάνουµε τις παρατηρήσεις, προφανώς τις καλόπιστες παρατηρήσεις κι εγώ και όλη η ∆ηµοτική Αρχή τις δεχόµαστε, δε
διεκδικήσαµε ποτέ το αλάθητο αλλά να ξέρουµε που κινούµαστε, γιατί κάποιοι στην αγωνιώδη τους προσπάθεια να φανούν
διατυπώνουν προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες είναι εκτός πραγµατικότητας.
Υπάρχει ένα πρόβληµα στο ότι -όπως ανεφέρθη στη Γενική Γραµµατεία Υδάτων- η Λευκάδα δεν είναι στις περιοχές
έντονων πληµµυρικών φαινοµένων. Σ’ αυτό θα πρέπει να δώσουµε µεγάλη βαρύτητα προκειµένου να το αλλάξουµε, η
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή το γνωρίζει καλά και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο υπήρχε και το θέµα µε τα όµβρια στα Βαρδάνια.
Είναι κάτι το οποίο το κυνηγάµε πάρα πολύ και εµείς, σκοντάφτει στη µη ένταξη, στο µη χαρακτηρισµό της Λευκάδας στις
επικίνδυνες για πληµµύρες περιοχές, θεωρούµε ότι µε τις κατάλληλες κινήσεις µπορούµε να αλλάξουµε για να µπορούν να
υλοποιηθούν µε µεγαλύτερη ευκολία αντιπληµµυρικά έργα. Συµπληρώνω στο τεχνικό δελτίο για τα δύο τα έργα ύψους
1.900.000, ότι το ένα απ’ τα δύο έργα -είναι προφανώς αυτό που σας είπα- συµπεριλαµβάνεται. Όσον αφορά το δεύτερο στη
διασταύρωση εκεί στην είσοδο της Βασιλικής, προφανώς και θα ληφθεί υπόψιν µε µία πιθανή επικαιροποίηση του.
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο ∆ήµος Λευκάδας και οι υπηρεσίες του στάθηκαν σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και
στα προληπτικά µέτρα αλλά και την ώρα της θεοµηνίας, συνέπεια αυτών ήταν να περιοριστούν -όχι να εκµηδενιστούν- οι
επιπτώσεις στους δηµότες και στις υποδοµές, αλλά επειδή πρώτα απ’ όλα βάζουµε τον ανθρώπινο παράγοντα, γι’ αυτό και ο
∆ήµος Λευκάδας στέκεται και θα σταθεί αρωγός σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Προφανέστατα θα πρέπει να υπάρξει και το
διατύπωσα και στη συζήτηση που είχαµε στη Βασιλική, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινός βηµατισµός -να µου επιτραπεί ο
όρος- µε την Περιφέρεια για να πετύχουµε το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα που είναι και ένας στόχος φαντάζοµαι κοινός.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε ∆ήµαρχε. Νοµίζω ότι τελειώσαµε το θέµα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 159/20.
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