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Θέμα: «Γνωμοδότηση

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του εγκεκριμένου

Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019»

Στη Λευκάδα και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Διοικητηρίου σήμερα στις 11 του μήνα
Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ. 23356/30.10.15 πρόσκληση του
προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 76
του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τέσσερα (34) μέλη
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, πρόεδρος
2. ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , τακτικό μέλος ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ , τακτικό μέλος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , αν. μέλος ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. οικοΛΝΑΠΛαΣΗ Λευκάδας Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για το Περιβάλλον Και τον Πολιτισμό,
τακτικό μέλος
ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, τακτικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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7.

Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Καρυάς Λευκάδας «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» ,τακτικό μέλος ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

8.

Πολιτιστικός Σύλλογος Κατούνας, τακτικό μέλος ΔΙΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9.

Όμιλος Λαϊκών Χορών Λευκάδας «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» , αναπληρωματικό μέλος ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. Σωματείο Ζωόφιλων Λευκάδας ,τακτικό μέλος ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΙΚΗ
11. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ηπείρου Νομαρχιακή Επιτροπή Λευκάδας , τακτικό μέλος
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
12. Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδριού & Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», τακτικό μέλος ΚΟΝΤΟΠΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ιονίων Νήσων , τακτικό μέλος ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14.

Οδοντιατρικός Σύλλογος Λευκάδας, τακτικό μέλος ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

15. ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΟΡΦΕΥΣ» ΛΕΥΚΑΔΑΣ , αναπληρωματικό μέλος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
16. Καράμπαλης Ευρυβιάδης , δημότης
17. Πολίτης Γιάννης, δημότης
18. Καρύδης Παύλος, δημότης
19. Αργυρός Ιωάννης, δημότης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ , τακτικό
μέλος

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ, τακτικό μέλος ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αν.
μέλος ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, τακτικό μέλος
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ»τακτικό μέλος ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «Οι Σκάροι» ,τακτικό μέλος ΣΟΥΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , τακτικό μέλος ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ,τακτικό μέλος ΜΑΛΦΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
8. ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,τακτικό μέλος ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ «Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ,τακτικό μέλος ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
10. Μεσσήνης Βασίλειος, δημότης
11. Ρομποτής Άγγελος, δημότης
12. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ»
13. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ « ΦΩΤΕΙΝΟΣ», αν. μέλος ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. Λιβιτσάνου Κων/να, δημότης
15. Καρβούνης Σπυρίδων, δημότης
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης ο οποίος ενώπιον των παρευρισκομένων μελών είπε τα εξής:

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
Στο άρθρο 7 της απόφασης 41179/23.10.2014 (ΦΕΚ 2970/04.11.2014 τεύχος Β') ΥΠ.ΕΣ., ορίζονται
τα εξής:
"Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Πενταετών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης της δημοτικής περιόδου
2014-2019 δύναται να γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος ΟΤΑ α'
βαθμού και παρακολούθησης, αξιολόγησης επικαιροποίησης και αναθεώρησης του επιχειρησιακού
προγράμματος ΟΤΑ α' βαθμού της δημοτικής περιόδου 2010-2014.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγοί δεν εναρμονίζονται με νεώτερες
κανονιστικές διατάξεις η εναρμόνιση γίνεται μετά από σχετική ενημέρωση και έγγραφη οδηγία του
Υπουργού Εσωτερικών."
Σύμφωνα με τις παρ.1 έως 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’)
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α') ορίζονται τα
εξής:
"1. Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού
συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του,
καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς
την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου,
το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή.
2. Η εκτελεστική επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο, συνεργάζεται με τους όμορους δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των
δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
3. (2). Η εκτελεστική επιτροπή εισηγείται το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στο δημοτικό
συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση.
4. (3).Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τίθεται προς
συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), και παράλληλα
δημοσιοποιείται για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, με καταχώρηση στην
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ιστοσελίδα του δήμου, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της
δημοσιοποίησης υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά."
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η εκτελεστική επιτροπή με την υπ’ αριθ. 9/15 απόφασή
της εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο στρατηγικού
σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έπειτα από τη σύνταξη του
σχεδίου από την υπηρεσία προγραμματισμού η οποία έλαβε υπόψη της στοιχεία από τις υπηρεσίες
του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών
ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου.
Κατόπιν αυτών το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 259/15 απόφασή του ενέκρινε το
κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού όπως του υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και στη
συνέχεια το δημοσιοποίησε με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου για διαβούλευση.
Επί του εγκεκριμένου σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού καλείται να συζητήσει η Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης προκειμένου να θέσει τις προτάσεις της ώστε να συνταχθεί το σχέδιο του
επιχειρησιακού προγράμματος κατά τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ
221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ
213/29.09.2011 τεύχος Α').
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λευκάδας κάλεσε όλα τα
μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα
που πρέπει να εκτελεστούν.
Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώμες επί του ανωτέρω θέματος ως
εξής:
•

Aπό το Σωματείο Ζωόφιλων Λευκάδας (τακτικό μέλος ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΙΚΗ )
κατατέθηκαν οι κάτωθι απόψεις:
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λευκάδας 2015 – 2019, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε, για

άλλη μία φορά, την απόλυτη απουσία της αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων ζώων.
Διαπιστώνουμε επίσης, την απόλυτη απουσία της προστασίας της άγριας και θαλάσσιας πανίδας.
Αναρωτιόμαστε…….ΓΙΑΤΙ;
Η διαχείριση των αδέσποτων βελτιώνει αφ’ ενός την ζωή των ζώων, κυρίως όμως, βελτιώνει
την καθημερινότητα των πολιτών, στον τομέα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.
Ως προς τα σχέδια του Δήμου για την τουριστική ανάπτυξη, έχουμε να αναφέρουμε ότι, το
πρώτο που παρατηρεί ένας επισκέπτης στο νησί μας, δεν είναι οι παραλίες, ούτε οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Είναι η καθαριότητα, και τα αδέσποτα. Οι δεκάδες καταγγελίες τουριστών, μας δείχνουν
ότι η κατάσταση των ζώων (εγκατάλειψη, υγειονομική τους κατάσταση κλπ), η συμπεριφορά των
πολιτών, η μέριμνα των αρχών και η ανταπόκριση του σωματείου στο κάλεσμά τους για επείγοντα
περιστατικά και άλλου είδους βοήθεια (καταγγελίες στην αστυνομία, υιοθεσίες κλπ) είναι του άμεσου
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ενδιαφέροντός τους. Πολλοί από τους τουρίστες αυτούς μας έχουν καταγγείλει ότι τους χάλασαν
τελείως οι διακοπές βρίσκοντας κουτάβια ή γατιά πεταμένα στα σκουπίδια, τραυματισμένα ζώα ή
κακοποιημένα κλπ,

διαπιστώνοντας ότι η μέριμνα της πολιτείας για τα ζώα είναι ανύπαρκτη.

Δυστυχώς, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που μόλις κατατέθηκε και συζητήθηκε στο Δ Σ του Δήμου
Λευκάδας, η απουσία της μέριμνας για τα ζώα είναι πασιφανής.
Το σωματείο ζωόφιλων Λευκάδας θεωρεί ότι ένα πλήρες πρόγραμμα αντιμετώπισης του
προβλήματος συνεπάγεται :
Α. Έλεγχο και φροντίδα των αδέσποτων.
Β. Μέριμνα ώστε να μην δημιουργούνται αδέσποτα.
Οι προτάσεις μας για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πολύ συνοπτικά, είναι:
Α. Έλεγχος και φροντίδα των αδέσποτων :
- Καταγραφή των προβλημάτων ανά περιοχή (ενημέρωση τοπικών κοινωνιών μέσω παρέδρων κλπ)
- Καταγραφή πληθυσμών σκύλων και γατών.
- Διαχωρισμός αδέσποτων και δεσποζόμενων (σκύλων).
- Τοποθέτηση ταιστρών – ποτίστρων σε σημεία που δεν ενοχλούν τους περίοικους.
- Ενίσχυση της λειτουργίας του Δημοτικού κτηνιατρείου (μεγαλύτερος προϋπολογισμός για
στειρώσεις, εμβόλια, ηλεκτρονικές σημάνσεις και υλικά συντήρησης του κτηνιατρείου)
- Αναβάθμιση του Δημοτικού κτηνιατρείου κατά την μεταστέγασή του (βελτίωση του χώρου του
κτηνιατρείου και δημιουργία χώρου αποθεραπείας των ζώων)
- Πρόσληψη συμβασιούχου κτηνίατρου, για λειτουργία του Δημοτικού κτηνιατρείου σε μόνιμη βάση.
- Δημιουργία ιστοχώρου «προς υιοθεσία αδέσποτων ζώων», στην ιστοσελίδα του Δήμου.
- Διεκδίκηση των επιχορηγήσεων που διατίθενται από το ΥΠΑΑΤ για τα προγράμματα διαχείρισης
αδέσποτων των Δήμων.
- Καλύτερη οργάνωση του αρχείου αδέσποτων του Δήμου Λευκάδας.
Β. Μέριμνα ώστε να μην δημιουργούνται αδέσποτα :
Ενημέρωση :
-

ενημέρωση ιδιοκτητών κατοικίδιων για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ζώα, αλλά και το
κοινωνικό σύνολο.

-

Ενημέρωση περί της νομοθεσίας.

-

Ενημέρωση προγραμμάτων του Δήμου (σε πολίτες της Λευκάδας και τουρίστες)

-

Ενημέρωση τουριστών για το πού θα απευθυνθούν σε περιπτώσεις εύρεσης ζώου
τραυματισμένου-εγκαταλειμμένου κλπ

-

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία.

-

Συνεργασία με την ΕΛΑΣ, αλλά και ενεργοποίηση της Δημοτικής αστυνομίας, με σκοπό την
είσπραξη προστίμων, προς όφελος του προγράμματος αδέσποτων του Δήμου Λευκάδας.
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-

Επιβολή τέλους έως 3 ευρώ ανά ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενου ζώου, προς όφελος του
προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Λευκάδας, όπως ορίζει η νομοθεσία,
κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, ταμπέλες, ανακοινώσεις στα ΜΜΕ,
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ, συνεντεύξεων τύπου, ημερίδων κλπ).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενημερωτικό υλικό από αυτό της ομοσπονδίας μας (ΠΦΠΟ).
Για όλα τα παραπάνω, έχουν κατατεθεί προτάσεις από το σωματείο μας πολλές φορές στο παρελθόν,
ελάχιστες από αυτές έφτασαν στο σημείο της μερικής υλοποίησης.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι όλες οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, καθώς
δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερα έξοδα για τον Δήμο. Την τεχνική υποστήριξη την παρέχει το σωματείο
μας.
Ποτέ όμως δεν θα υπάρξει καλό αποτέλεσμα, αν δεν δουλέψει ο Δήμος δραστικότερα και
αποφασιστικότερα. Γιατί…
Ο πολιτισμός ενός τόπου δεν φαίνεται από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα δημόσια έργα, τους
στολισμούς των δρόμων κλπ κλπ κλπ (η μάλλον, όχι μόνον από αυτά), αλλά από την συμπεριφορά
και την μέριμνα προς τα ζώα.
Όταν η εικόνα της Λευκάδας βελτιωθεί στον τομέα αυτόν, τότε μπορεί να έχουμε ελπίδες να γίνει το
νησί «προορισμός» και όχι «πέρασμα» για τους επισκέπτες του, όπως δηλώνει το ΕΠΔΛ 2015 –
2019.

•

Από τον Αργυρό Ιωάννη, δημότη, κατατέθηκαν οι κάτωθι απόψεις:

Α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
1.

Να συσταθεί εκτελεστική ομάδα ελέγχου και εργασίας για τους βιολογικούς καθαρισμούς με

στόχο την καθαρότητα των υδάτων που απορρέουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. (Διότι τη θάλασσα
προσφέρουμε ως τουριστικό προϊόν).
2.

Να μετατραπούν όλοι σε τριτοβάθμιοι και να ελέγχονται

αυστηρά ως προς την ασφαλή

λειτουργία τους με στόχο την ασφαλή απορροή υδάτων στη θάλασσα.
3.

Να γίνουν νέοι βιολογικοί όπου χρειάζονται, με πλήρη δίκτυα, με σκοπό την προστασία του

υδάτινου περιβάλλοντος, και με χρηματοδότηση από προγράμματα της Ε.Ε. ή από δανεισμό.
Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA.
Στη Λευκάδα έχουμε οριοθετημένο καταφύγιο άγριας ζωής και θηραμάτων (ΚΑΖ) έκτασης περίπου
33.000 στρεμμάτων, που κυρίως βρίσκεται στον ορεινό όγκο του νησιού και στο οποίο εμπλέκεται
περιουσία ιδιωτών και κοινοτήτων. Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται να είναι μόνο παρατηρητήριο
άγριας φύσης και καμία άλλη δραστηριότητα ή επέμβαση σε αυτό. Παραδόξως περίπου 12.000
στρέμματα από αυτό είναι ενταγμένα στο NATURA. Το NATURA όμως έχει πιο ελαστική
αντιμετώπιση σε παρεμβάσεις.
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Προτείνεται να συσταθεί φορέας διαχείρισης του καταφυγίου και επίσης να γίνει το κτηματολόγιο
του ΚΑΖ. με σκοπό να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες για την γη τους.
Πόροι για όλα αυτά θα αντλούνται από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, όπως
προβλέπεται από το νόμο.
Γ) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Θα πρέπει να γίνεται διαλογή των αποβλήτων από την αρχή (στα σπίτια) και κατόπιν (από το
Δήμο) αποθήκευση και μεταφορά σε μονάδες επεξεργασίας.
Για τα χρησιμοποιημένα λίπη και έλαια θα πρέπει να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται υπεύθυνα
γιατί αν καταλήγουν στη θάλασσα ή στο βιολογικό καθαρισμό δημιουργούν μεγάλη μη αντιστρέψιμη
βλάβη στο περιβάλλον.
Το ανάλογο πρόβλημα δημιουργείται και με τις άχρηστες μπαταρίες, και τους λαμπτήρες φωτισμού
και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεύθυνο τρόπο ανακύκλωσης.
Δ) ΥΔΡΕΥΣΗ- ΑΡΔΕΥΣΗ
Οι ταμιευτήρες ή οι λιμνοδεξαμενές είναι η πιο σωστή οικονομικά λύση για την κάλυψη των
αναγκών ύδρευσης. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες κόστους και οφέλους για το σκοπό
αυτό, προκειμένου να υπάρξει ορθολογική διαχείριση, όσο από πλευράς ζήτησης ύδατος τόσο και
από πλευράς διαχείρισης κόστους, με στόχο την επάρκεια και την ανάπτυξη της κάθε
δραστηριότητας, είτε αυτή είναι οικιακή, επαγγελματική, είτε αφορά άρδευση αγροτικών εκτάσεων
δηλαδή τον πρωτογενή τομέα.
Ε) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
•

Ίδρυση εταιρείας ναυτικής βάσης με σκοπό την αγορά ενός Ο/Γ πλοίου κατάλληλου για την

εξυπηρέτηση των δυο νησιών Καστού και Καλάμου αλλά και άλλων νησιών της γύρω περιοχής π.χ.
Ιθάκη και των άλλων μικρών ιδιωτικών νησιών που αναμένεται να αναπτυχθούν τα επόμενα
χρόνια.
•

Η Λευκάδα σήμερα δεν έχει Επιβατικό Λιμένα. Η πρώην Νομαρχία είχε εκπονήσει μια μελέτη

που είχε χωροθέτηση στο νότιο τμήμα του νησιού στον κόλπο της Βασιλικής. Ένα τέτοιο λιμάνι
είναι απαραίτητο για την διασύνδεση των ιόνιων νησιών. Μια επιδότηση σε πλοιοκτήτες για την
διατήρηση κάποιων χειμερινών δρομολογίων θα ενίσχυε την λειτουργία του λιμένα και την
διασύνδεση των νησιών.
•

Μπορεί να γίνει μια σημαδούρα πρόσδεσης με στίγμα, που θα είναι ενταγμένη στην αρμόδια

Υπηρεσία ναυτικών χαρτών προκειμένου να δένουν κρουαζιερόπλοια στα ανοιχτά του θαλάσσιου
χώρου στο Κάστρο, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην πόλη της Λευκάδας και σε όλο το νησί.
2. ΕΝΑΕΡΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Πέραν των αεροδρομίων της περιοχής, όπου εξυπηρετούνται και πτήσεις του εξωτερικού, θα

•

μπορούσε να εξυπηρετούνται με τοπικά δρομολόγια από μικρά αεροσκάφη η σύνδεση των νησιών
μας.
•

Στη Λευκάδα και στα γύρω μικρά νησιά δεν υπάρχει ελικοδρόμιο. Θα μπορούσε να υπάρχει

ένα δίκτυο με ελικοδρόμια όπου και το τελευταίο μικρό νησί να έχει ελικοδρόμιο και παράλληλα να
υπάρχει στόλος επιβατικών και διασωστικών ελικοπτέρων καθόσον στη θάλασσα και μεταξύ των
νησιών ταξιδεύουν χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά.
3. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Πρέπει να συντηρηθεί το υπάρχον οδικό δίκτυο του νησιού και να διατηρείται ο ευπρεπισμός του
με ειδικά μηχανήματα για το σκοπό αυτό, όπως για παράδειγμα “ούνιμουκ” με βαρέο καταστροφέα
για την αυτοφυή βλάστηση.
Επίσης να έχει πλήρη σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες στα ελληνικά και στα αγγλικά για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού, καθώς επίσης και τοποθέτηση φωτεινών
σηματοδοτών σε πέντε σημεία όπου σημειώνονται συχνά ατυχήματα και προβληματισμός.
Επίσης χρειάζονται να χαραχθούν νέοι δρόμοι και να ανακατασκευαστούν οι υπάρχοντες είτε είναι
δημοτικοί είτε είναι αγροτικοί.
ΣΤ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Να γίνει καταγραφή και αποτύπωση της δημοτικής περιουσίας και να ενταχθεί στο εθνικό
κτηματολόγιο και να εφαρμοστεί η νομοθεσία του 2007 για τις ανταλλαγές ακινήτων των δημοτικών
εκτάσεων με ιδιωτικών.
Τέλος υπάρχουν και άλλες πολλές προτάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν αλλά δεν θα ήταν
σκόπιμο να αναφερθούν λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης.
•

Από την ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, (τακτικό μέλος ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ) κατατέθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:

Για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας 2015-2016 θα ήθελα να καταθέσω κάποιες
απόψεις μου τις οποίες εκθέτω στη συνέχεια εν συντομία :



Για την πόλη της Λευκάδας αλλά και για τους κύριους τουριστικούς οικισμούς

όπως Λυγιά, Νικιάνα, Νυδρί, Βασιλική χρειάζονται να γίνουν επειγόντως έργα βελτίωσης
και διαμόρφωσης της γενικότερης και ειδικότερης αισθητικής τους. Ήπιες αναπλάσεις και
συντηρήσεις των κοινόχρηστων χώρων που σε πολλές θέσεις παρουσιάζουν εικόνα
εγκατάλειψης. Όλες οι συνοικίες της πόλης έχουν παρόμοια προβλήματα και πρέπει στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε χρονιάς πρέπει να δεσμεύει ένα ικανό κονδύλιο για τη
μόνιμη συντήρηση των έργων αυτών, τα οποία όπως είναι φυσικό φθείρονται από την
καθημερινή χρήση.



Πρέπει να γίνουν στοχευόμενες παρεμβάσεις για την ανάπλαση προσόψεων

κτιρίων των παραλιακών μετώπων της πόλης και των ανωτέρω οικισμών. Σχετικό

ΑΔΑ: 66Τ9ΩΛΙ-Ο2Υ
πρόγραμμα είχε ξεκινήσει επί υπουργίας Ν. Σηφουνάκη και σχετικές μελέτες για τις
ανωτέρω περιοχές είχαν ανατεθεί. Να διερευνηθεί σε ποιό στάδιο βρίσκονται.



Να γίνει επισκόπηση σε όλο το επαρχιακό δίκτυο και να εντοπιστούν σημεία με

παρατημένα υλικά μπάζα και σκουπίδια. Τέτοια σημεία υπάρχουν πολλά σε όλο το νησί
και η αποκατάστασή τους μπορεί να γίνει με χαμηλό κόστος.



Ανάλογες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και σε όλα τα λιμανάκια του νησιού.

Το νησί μας διαθέτει μοναδική φυσική ομορφιά που από μόνη της μπορεί να προσελκύσει τον
οποιοδήποτε ταξιδιώτη. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όμως που έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια
αλλοίωσαν και υποβάθμισαν το πλεονέκτημα αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι ο
υποψιασμένος ταξιδιώτης θα προβληματιστεί έντονα σε πολλές περιπτώσεις. Για τους λόγους αυτούς
νομίζω ότι οφείλει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου να παρέμβει και να αμβλύνει όσο είναι
δυνατόν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα τα ζητήματα αυτά.
Μετά τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα παρόντα μέλη της επιτροπής
Διαβούλευσης
γνωμοδοτούν Θετικά
επί του εγκεκριμένου Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου
Λευκάδα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας γνωμοδότησης, λαμβάνοντας
υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις.
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε
και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης.
Η γνωμοδότηση αυτή πήρε αριθμ. 1/15.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

