ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 259
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 22202/15-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλλιπος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κωνσταντίνος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλλιπος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Βλάχος Ευστάθιος
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Λώλη Γεωργία
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριβίλας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε από τον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. κ. Γράψας Αθανάσιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζής
Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του
ου
5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Με την αρ. 22196/2015 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της ∆.Σ. κ. Σταµατέλου
∆ήµητρας και την κενή θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταλαµβάνει ο κ. Καββαδάς Θωµάς του
ος
Σπυρίδωνος (1 αναπληρωµατικός ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασµό στην
εκλογική περιφέρεια Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας) σύµφωνα µε την αρ. 44/2014 απόφαση Πολυµελούς
Πρωτοδικείου Λευκάδας & το από 16/10/2015 πρωτόκολλο ορκωµοσίας του.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οχτώ (28) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση
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ΘΕΜΑ 2 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/2015 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασµού του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 2015-2019.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
Σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά, η συζήτηση και η λήψη απόφασης του
θέµατος, καταγράφονται ως εξής:
«ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Πρώτα-πρώτα τι χρόνο έχω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 5 λεπτά
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: 5 λεπτά για 150 σελίδες; 30 σελίδες το λεπτό. Πολύ καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πόση ώρα θέλεις;
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Θα είµαι όσο µπορώ πιο σύντοµος. Έτσι και αλλιώς το έχουµε ξανασυζητήσει το θέµα,
το έχουµε ξαναφέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Απλώς να σας πω, ότι το επιχειρησιακό πρόγραµµα,
απ’ ό,τι ξέρετε, είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης για τους ΟΤΑ. Είναι το 5ετές
πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας του ∆ήµου,
υλοποιείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέσα από τα ετήσια προγράµµατα, δηλαδή το επιχειρησιακό
πρόγραµµα είναι το 5ετές πρόγραµµα. Υπάρχει ένα υποσύνολο που λέγεται ετήσιο πρόγραµµα και
από το ετήσιο ένα υποσύνολο, που λέγεται τεχνικό πρόγραµµα.
Για να γίνει αυτό, η πρώτη φάση τουλάχιστον του επιχειρησιακού προγράµµατος, πέρασε
αρκετός καιρός, κάναµε πάρα πολλές Συνελεύσεις στα χωριά, ανέβηκε στην διαβούλευση. Απ’ όλους
τους συντελεστές εδώ οφείλω να πω, ότι µόνο η δηµοτική παράταξη ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ
συµµετείχε σε αυτή τη διαβούλευση. Έστειλε κάποιες λίγες προτάσεις. ∆εν θέλω να αναλύσω πολλά
πράγµατα, να σας πω µόνο τι περιέχει αυτή η πρώτη φάση. Θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση
είναι αυτή που έχετε τώρα. Περιέχει το θεσµικό πλαίσιο, το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης
του ∆ήµου, που σηµαίνει δηλαδή ανάλυση των στοιχείων της Λευκάδας, ό,τι στοιχεία έχει η
Λευκάδα, πόλεις, χωριά, βουνά, λαγκάδια, ρεµατιές κλπ. και στην οπτική αποτύπωση του ευρύτερου
περιβάλλοντος, την δραστηριοποίηση του ∆ήµου, δηλαδή άλλα επιχειρησιακά, όπως καλή ώρα το
προηγούµενο που συζητούσαµε. Το εσωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης του ∆ήµου, που
σηµαίνει οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, η περιουσία του ∆ήµου, ο προϋπολογισµός 2-3 χρόνια του ∆ήµου
κλπ. Και η στρατηγική του ∆ήµου η τελευταία, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, εγώ εκεί θα
επικεντρωθώ, τα άλλα τα στοιχεία νοµίζω δεν χρειάζεται να τα αναλύσουµε, ήταν εδώ η κυρία
Φραγκούλη, δυστυχώς θα µπορούσε να σας απαντήσει πολύ περισσότερο, αλλά όποια ερώτηση και
αν έχετε, κάτι θα κάνω κι εγώ, µην ανησυχείτε.
Λοιπόν, η στρατηγική του ∆ήµου και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες. Σύµφωνα µε την
ΕΕΤΑ, η οποία έστειλε κάποιο υπόδειγµα, υπάρχουν 4 άξονες για να µιλήσουµε για την στρατηγική
του ∆ήµου. Εµείς τις κάναµε 6. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από το όραµα. Αυτή η ∆ηµοτική Αρχή θα
πορευτεί µία 5ετία µε κάποιες σκέψεις. Ποιες είναι αυτές. Η συγκρότηση ενός ∆ήµου στην Υπηρεσία
των καθηµερινών αναγκών του ∆ηµότη, του συνολικού συµφέροντος και των κοινόχρηστων αγαθών.
Ενός ∆ήµο αποτελεσµατικού, τόσο στον σχεδιασµό όσο και στην υλοποίηση έργων, δράσεων στην
κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
Με ποια εργαλεία. Για µας εργαλεία είναι η συµµετοχή των ∆ηµοτών, οµάδων,
συλλογικοτήτων, φορέων κλπ., η αλληλεγγύη σαν διέξοδος από τις επιπτώσεις της κρίσης, η
διαφάνεια στην διαχείριση των οικονοµικών, των πόρων του ∆ήµου και η λογοδοσία και η
συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την από κοινού επίλυση προβληµάτων.
Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι να συµβάλλει στην διαµόρφωση της Λευκάδας ως τόπου
συνάντησης ανθρώπων, εποχών και πολιτισµών, µε ήπια παραγωγική, τουριστική και πολιτιστική
ανάπτυξη.
Αφετηρία είναι η δηµιουργία ενός ∆ήµου σύµµαχου του ∆ηµότη, σύγχρονου, λειτουργικού
και αποτελεσµατικού. Με τι στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες. Πρώτος στρατηγικός στόχος
η ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών της Λευκάδας, Κάλαµου και Καστού. ∆εύτερος, η ενίσχυση
της τουριστικής ανάπτυξης µε την υπηρέτηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου. Τρίτος, η στήριξη του
πρωτογενούς τοµέα. Τέταρτος η κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργασία µε προσήλωση στο δηµόσιο
συµφέρον. Πέµπτος η ανάδειξη, προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Έκτος
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η επένδυση στην παιδεία, στον πολιτισµό και στον αθλητισµό. Και τέλος, η παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών στους ∆ηµότες για την αναβάθµιση της καθηµερινότητας του πολίτη.
Για να υλοποιηθεί ένα στρατηγικό, ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα, όπως σας είπα, υπήρχαν
κάποιοι άξονες σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΕΕΤΑ. Τα πρότυπα της ΕΕΤΑ είχαν 4 άξονες. Ο
πρώτος ήταν περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Ο δεύτερος, κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία,
πολιτισµός και αθλητισµός. Ο τρίτος, τοπική οικονοµία και απασχόληση. Και ο τέταρτος βελτίωση
διοικητικής ικανότητας και της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου.
Εµείς, και το έχουµε ξαναφέρει και το έχουµε ξανασυζητήσει, σχεδιάσαµε 6 άξονες. Κάθε
άξονας έχει κάποια µέτρα και κάθε µέτρο έχει κάποιες δράσεις. Ο πρώτος άξονας είναι τοπική
οικονοµική ανάπτυξη µε επίκεντρο την διασύνδεση του τουρισµού µε την πρωτογενή παραγωγή, την
πολιτιστική δηµιουργία και παράδοση και το φυσικό περιβάλλον. Τι σηµαίνει αυτό. Σηµαίνει ...
ανάπτυξη µε κορµό τον ποιοτικό τουρισµό, στρατηγικό επανασχεδιασµό, ώστε να αναδειχθούν οι
διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει το νησί και προώθηση µορφών θεµατικού
τουρισµού µε έµφαση στον πολιτισµό.
Σε αυτό έχουµε εντάξει 4 µέτρα. Μέτρο πρώτο. Σχέδιο δράσης για τον τουρισµό. Τι σηµαίνει
αυτό. Master plan για την τουριστική ανάπτυξη. Τουριστική προβολή του ∆ήµου Λευκάδας,
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας, προστασία του φυσικού κάλλους και
εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες και καταγραφή και ανάδειξη όλων των
παραδοσιακών κατασκευών. Σας το λέω εντελώς περιληπτικά και συνοπτικά, γιατί θέλω πάρα πολύ
χρόνο.
∆εύτερο µέτρο. Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Τι σηµαίνει αυτό.
Υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου και δηµιουργία οικοτουριστικών µονάδων, νέα κατηγοριοποίηση
των Οικισµών της Λευκάδας, τα συζητάγαµε και πιο πριν αυτά, για παραδοσιακούς διατηρητέους
Οικισµούς, διάνοιξη των παλιών µονοπατιών και σύνδεση µε Μοναστήρια και χώρους ιδιαίτερης
σηµασίας, προστασία και ανάδειξη των παραδόσεων και του λαϊκού πολιτισµού, ανάδειξη του
παραδοσιακού τρόπου ζωής και στήριξη της τοπικής αγοράς µε µέτρα και πρωτοβουλίες, όπως την
πλήρη απαλλαγή από δηµοτικά τέλη για 3 χρόνια στις νέες επιχειρήσεις που θα έχουν ως έδρα µη
τουριστικά χωριά του ∆ήµου.
ου
Τρίτο µέτρο του 1 άξονα. Σχέδιο δράσης για τον πρωτογενή τοµέα. επιστηµονική και όχι
µόνο, στήριξη των αγροτών. Τυποποίηση και αναγνώριση ως προϊόν προστατευόµενης ονοµασίας
προέλευσης και προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης των µοναδικών προϊόντων του τόπου µας.
Έχουµε κάποια τέτοια. Σαλάµι, φακές Εγκλωβής, λαθήρια κλπ. Ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας
των διάφορων περιοχών. Ενθάρρυνση και στήριξη σε ∆ηµότες και οµάδες ∆ηµοτών για δηµιουργία
µικρών εργαστηρίων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. Ενίσχυση για τους αγροκτηνοτρόφους και
τους ψαράδες. Επέκταση, διαρκή συντήρηση των αγροτικών δρόµων και δράσεις για την στήριξη
του πρωτογενούς τοµέα.
ο
Και τέταρτο µέτρο στον 1 άξονα. Σχέδιο δράσης για τον πολιτισµό όλο τον χρόνο. Λέω
ενδεικτικά. Αποπεράτωση του θεάτρου Λευκάδας και δηµιουργία θερινού λυοµένου θεάτρου.
Αναµόρφωση των εορτών λόγου και τέχνης. Ανανέωση και αναβάθµιση του Φεστιβάλ Φολκλόρ.
Θέσπιση νέων θεσµών για την στήριξη της ... δηµιουργίας, της µαθητικής, νεανικής δηµιουργίας και
την πανελλήνια προβολή της Λευκάδας. Στήριξη του Πνευµατικού Κέντρου, ώστε να αποτελέσει
κυψέλη δηµιουργίας. Οφείλω να πω εδώ, ότι καλά είναι τα κινέζικα, δεν έχω τίποτα µε τους
Κινέζους, καλή είναι η έτοιµη τροφή, αλλά αν θέλουµε πολιτισµό, πρέπει να τον δηµιουργήσουµε. Και
πρέπει να τον βιώνουµε. Να έχουν και κάτι να κάνουν οι νέοι. ∆ηµιουργία θερινού δηµοτικού
κινηµατογράφου Λευκάδας. Η συνεργασία του ∆ήµου µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και τα
Σωµατεία. Η δηµιουργία χώρων για αξιοποίηση υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων για την
αξιοπρεπή φιλοξενία των επισκεπτών. Η προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Λευκάδας µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται, και το συζητάγαµε και πιο πριν. Η αξιοποίηση και ανάπτυξη του επιπέδου
ενηµέρωσης του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού Καρυάς. Η καταγραφή και προβολή όλων των
θεωριών, µελετών της Λευκάδας ως Οµηρικής Ιθάκης και ανάδειξη του ανασκαφικού έργου στο
Νυδρί και όχι µόνο. Και οι δράσεις για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. Κάτι τέτοιο
συζητάγαµε στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που µιλήσαµε για το θέατρο της Λευκάδας.
ος
Αυτά είναι ο 1 άξονας, οι δράσεις και κάποια µέτρα.
ος
Ο 2 άξονας αφορά σε σύγχρονες υποδοµές για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και
την οικονοµική ανάπτυξη. Που σηµαίνει, δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών, σηµαίνει διαφάνεια,
σεβασµός στο περιβάλλον, έργα ουσιαστικά, µελετηµένα και άρτια υλοποιηµένα. Και στόχος είναι η
ανάδειξη του νησιού σαν τόπος προορισµού. Και εδώ έχουµε 5 µέτρα. Σας τα λέω από την αρχή.
Πρώτο µέτρο. Ολοκλήρωση έργων διάθεσης στερεών αποβλήτων, ελαχιστοποίηση
απορριµµάτων, ανακύκλωση. Προφανώς οφείλουµε και πρέπει να δηµιουργήσουµε τοπικό σχέδιο
διαχείρισης των αστικών, στερεών αποβλήτων και νοµίζω ότι έχουµε προχωρήσει σε αυτό.
Το δεύτερο µέτρο είναι σχέδιο δράσης για την ύδρευση. Θέλουµε ενίσχυση της ποσότητας του
νερού από τις πηγές του Αι Γεωργίου, αξιοποίηση της µελέτης διαχείρισης των υδάτινων πόρων του
∆ήµου, που υπάρχει αυτή η µελέτη. ∆ιαχωρισµό γεωτρήσεων που προορίζονται για την άρδευση,
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για την ύδρευση, ειδικά στην ∆ηµοτική Ενότητα Απολλωνίων και στην ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου.
Να εγκαταστήσουµε ένα σύστηµα τηλεµετρίας, να διαχειριζόµαστε νέα για τις εκτός σχεδίου
περιοχές. Να αυτονοµήσουµε την υδροδότηση του Καθίσµατος. Να επεκτείνουµε και να
εκσυγχρονίσουµε το υπάρχον δίκτυο µε αντικατάσταση των σωληνών ύδρευσης που είναι από PVC,
αµιαντοσωλήνες κλπ., που υπάρχουν δυστυχώς ακόµα αµιαντοσωλήνες σε 4 περιοχές της
Λευκάδας και προχωρούµε να τους αντικαταστήσουµε. Να υδροδοτήσουµε αυτόνοµα την περιοχή
του Ακτίου, γιατί δεν µπορεί να παίρνει τώρα το Άκτιο σαν Οικισµός, να υδρεύεται από τον
καταθλιπτικό αγωγό. Πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο. Να καταγράψουµε όλους τους καταναλωτές και
να αποτυπώσουµε όλο το δίκτυο. Σε αυτό έχουµε ένα σχέδιο στον επόµενο προϋπολογισµό. Να
εξορθολογίσουµε την τιµολογιακή πολιτική. Ξεκινήσαµε από πέρσι και θα συνεχίσουµε. Να
εξετάσουµε την δυνατότητα γεώτρησης στον Μύτικα. Υπάρχει ένα οικόπεδο εκεί και υπάρχει
δυνατότητα να κάνουµε γεώτρηση για να υδρεύουµε τον Κάλαµο και τον Καστό. Και να
εκσυγχρονίσουµε τις δεξαµενές και τα αντλιοστάσια.
Το τρίτο µέτρο αφορά στις αποχετεύσεις στους βιολογικούς και στα δίκτυα. Τι σηµαίνει αυτό.
Θέµα πρώτον. Μεταφορά του αποδέκτη λυµάτων του βιολογικού καθαρισµού της πόλης, ένα έργο
που χρονίζει και δεν ξέρω που φθάνει. Να δηµιουργήσουµε, να λειτουργήσουµε τον βιολογικό στο
Νυδρί. Να βελτιώσουµε και να επεκτείνουµε τον βιολογικό καθαρισµό στη Βασιλική και να βρούµε
λύση για τον βιολογικό στα Σίβοτα. Να κατασκευάσουµε αποχέτευση και κοινό βιολογικό καθαρισµό,
σαν στόχο, στην ∆ηµοτική Ενότητα Καρυάς και Σφακιωτών. Να ολοκληρώσουµε το έργο κατασκευής
της αποχέτευσης των παραλιακών Οικισµών Λιγιάννη και Άνω Καρυώτες, όπως επίσης στην
Απόλπαινα και στους Τσουκαλάδες. Να αναβαθµίσουµε τον βιολογικό του Άγιου Νικήτα και να
ολοκληρώσουµε τα έργα αποχέτευσης σε Κάλαµο και Καστό.
Τέταρτο µέτρο. Λιµάνια, αξιοποίηση Λιµενικού Ταµείου. Εδώ µιλάµε για την ολοκλήρωση
κατασκευής του Τουριστικού Αγκυροβολίου στο Λιµάνι της Βασιλικής και να δηµιουργήσουµε δίκτυο
λιµανιών στις ανατολικές ακτές. Ήδη προχωράµε σε αυτές τις µελέτες, έχει οριστεί Αρχιτέκτονας
µελετητής στον ∆ήµο και πιστεύουµε µέχρι του χρόνου να έχουµε κάνει όλες αυτά τα λιµάνια που δεν
λειτουργούν σαν λιµάνια, λιµάνια επιτέλους.
Το πέµπτο µέτρο αφορά στην οδοποιία. Στις
µεταφορές και στο κυκλοφοριακό. Πρέπει να επισπεύσουµε την λύση για την είσοδο στο νησί µε
πλωτή ή υπέργεια γέφυρα. Το συζητάγαµε και πιο πριν. Να µετατρέψουµε το Αεροδρόµιο του Ακτίου
στην κύρια πύλη εισόδου τουριστικού ρεύµατος στην Λευκάδα. Να επιταχύνουµε τις ενέργειες για την
δηµιουργία υδατοδροµίων. Να πιέσουµε όσο µπορούµε για να ολοκληρωθεί η Ιόνια Οδός. Να
πιέσουµε για την άµεση υλοποίηση των έργων του οδικού άξονα Λευκάδας-Αγίου ΝικολάουΒόνιτσας-Αµφιλοχίας-Ακτίου-Αγίου Νικολάου και Ακτίου-Βόνιτσας. Να αναβαθµίσουµε το οδικό
δίκτυο µε όποιες απαραίτητες παρεµβάσεις. Να διευθετήσουµε την κυκλοφορία των οχηµάτων σε
κοµβικά σηµεία του δικτύου µε σχεδιασµό παρακάµψεων και άµεση τοποθέτηση φωτεινών
σηµατοδοτών. Να δηµιουργήσουµε δηµοτική οµάδα συντήρησης του οδικού δικτύου. Και αυτό είναι
σηµαντικό. Να διανοίξουµε τον περιφερειακό δρόµο της Βασιλικής, να βελτιώσουµε την
προσβασιµότητα στις πιο αποµακρυσµένες Τοπικές Κοινότητες και να αντιµετωπίσουµε το
κυκλοφοριακό πρόβληµα µε εφαρµογή πολιτικών, ήπιων µορφών µετακινήσεων, µε προτεραιότητα
τον πεζό. Πρέπει πάση θυσία να σπρώξουµε, ειδικά στην πόλη και στις τουριστικές περιοχές, να
προωθήσουµε την κίνηση του πεζού και του ποδηλάτη. Με όποιο τρόπο και µε όποιο µέσο.
ο
Πάµε στον 3 άξονα. Τι να κάνω; Έχω άλλους δύο άξονες κύριε µου. Εάν µε κόβεις δεν θα
ος
µιλήσω. Τι θέλεις να σου πω τώρα; Λοιπόν, άξονας 3 . Πολεοδοµική και χωροταξική
ανασυγκρότηση. Τη χρησιµότητα δεν χρειάζεται να την πω. Μέτρα. Τα λέω σύντοµα.
Πρώτο µέτρο. Καθορισµός χρήσεων γης. ∆εν χρειάζεται να µιλήσω παραπάνω.
Μέτρο δεύτερο. Χωροταξικός σχεδιασµός µε σεβασµό στο περιβάλλον και στόχο τον
περιορισµό της αλόγιστης και άναρχης δόµησης. Συζητήσαµε πάρα πολύ ώρα, δεν συνεχίζω.
Τρίτο µέτρο. Υλοποίηση εφαρµογής σχεδίου πόλης υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Πάλι δεν
συνεχίζω. Τα είπαµε πιο πριν.
Τέταρτο µέτρο. Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης πόλης και Οικισµών. Ούτε εδώ θα
συνεχίσω. Τα έχετε διαβάσει.
ο
Πάµε στον 4 άξονα, αφού βιάζεστε. Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή
αναβάθµιση. Τι σηµαίνει αυτό. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση κάθε µέσου
και τρόπου για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας.
Μέτρα 4. Πρώτο µέτρο. Ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία των βιοτόπων του νησιού.
Πρέπει να δηµιουργήσουµε φορέα διαχείρισης NATURA. Να σηµάνουµε τις περιοχές NATURA και
να πληροφορούµε για αυτές. Να αναδείξουµε και να αξιοποιήσουµε τους βιοτόπους του νησιού. Να
µελετήσουµε και να κατασκευάσουµε οικολογικό πάρκο, µουσείο ... στις Αλυκές Αλεξάνδρου, αφού
πρώτα πάρουµε τη χρήση. Να δηµιουργήσουµε οικοτουριστικό, ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο στο
Παλαιό. Σας είπε πιο πριν ο ∆ήµαρχος, ότι ήδη αναθέτουµε τη µελέτη και θα την πάρουµε από το
Πανεπιστήµιο. Και να κάνουµε µελέτη και έργα προσβασιµότητας στο φαράγγι της Μέλισσας.
∆εύτερο µέτρο. ∆ιάβρωση ακτών. Να αποκαταστήσουµε τις διαβρωµένες δυτικές ακτές και
να κάνουµε µελέτη και έργα αποκατάστασης και καθαρισµού για την προστασία του ∆ιαύλου.
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Τρίτο µέτρο. ∆ασοπροστασία, συγκρότηση οµάδων εθελοντών για την πρόληψη για την
πυρόσβεση. Έχει ήδη προχωρήσει ο κύριος Γαζής σε κάποιες τέτοιες δράσεις.
Τέταρτο µέτρο. Εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Να αξιοποιήσουµε την αβαθή γεωµετρία.
Να εξοικονοµήσουµε πόρους µε την ανάπτυξη σχεδίου εναλλακτικού φωτισµού. Να αναδείξουµε
δράσεις εξοικονόµησης ενεργειακών πόρων σε όλα τα δηµοτικά κτίρια. Και πάµε παρακάτω.
Προτελευταίος άξονας, 5. Κοινωνία αλληλεγγύης, παιδεία, υγεία, αθλητισµός. Προφανώς
καταλαβαίνετε ότι στις µέρες που ζούµε και τα τελευταία χρόνια που ζούµε, είναι καθήκον του ∆ήµου
να υψώσει µία ασπίδα προστασίας στους πολίτες που έχουν πρόβληµα. Η αλληλεγγύη ως αρχή,
αξία και εργαλείο δράσης µπορεί και πρέπει να διαφυλάσσει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.
Μέτρα.
Πρώτο µέτρο. Σχέδιο δράσης για τους άνεργους. Να καταγράψουµε όλους τους
µακροχρόνια άνεργους και να δηµιουργήσουµε ένα γραφείο στήριξης ανέργων.
Μέτρο δεύτερο. Εναλλακτικές µορφές οικονοµίας. Να ενισχύσουµε την δηµιουργία
εναλλακτικών µορφών οικονοµίας. Είναι πολύ µεγάλο κεφάλαιο, δεν θέλω να το αναλύσω
παραπάνω, πιστεύω έχετε ακούσει πολύ για αυτό.
Τρίτο µέτρο. ∆ιοργάνωση έρευνας και σε συνεργασία µε ΑΕΙ για την καταγραφή και
αποτύπωση όλων των προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα που αντιµετωπίζουν οι ∆ηµότες. Το
έχουµε ξανασυζητήσει αυτό.
Τέταρτο µέτρο. Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδοµών παιδείας. Πρέπει να
δηµιουργήσουµε και στόχος είναι, έναν Βρεφονηπιακό Σταθµό στην νότια Λευκάδα. Έναν Βρεφικό
Σταθµό στην ∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας. Να φτιάξουµε τις παιδικές χαρές, να εκδώσουµε κάρτα
κοινωνικής συµπαράστασης µε δικαιούχους τους συνταιξούχους του ΟΓΑ, δικαιούχους του ΕΚΑΣ,
άπορους κλπ. Να µπορούµε να αναστείλουµε την πληρωµή των χρεών προς τον ∆ήµο χωρίς
προσαυξήσεις, των ανέργων και των άπορων συµπολιτών µας που δηλώνουν σχετική αδυναµία. Με
έλεγχο φυσικά. Να καταργήσουµε τα τροφεία στους Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. Να
δηµιουργήσουµε νέες δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, πέρα από το κοινωνικό παντοπωλείο,
κοινωνικό φαρµακείο, κοινωνικό ιατρείο, οδοντιατρείο κλπ. Να δηµιουργήσουµε µία κινητή οµάδα
ψυχικής υγείας. Να καταγράψουµε τους ηλικιωµένους που ζούνε µόνοι τους και χωρίς επαρκείς
οικονοµικούς πόρους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Λευκάδα υπάρχουν άνθρωποι που µπορεί να τους
βλέπεις γραβατωµένους και µπορεί να µην έχουν να φάνε και από εγωισµό και περηφάνια, αλλά
κάποια στιγµή πρέπει να τα καταγράψουµε όλα αυτά και να βοηθήσουµε. Να δηµιουργήσουµε
κέντρο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης οικογενειών και παιδιών. Να δηµιουργήσουµε θεσµό για την
βοήθεια της νέας µητέρας στο σπίτι. Να κάνουµε µία διαρκή εκστρατεία ενηµέρωσης κατά των
ναρκωτικών και του αλκοολισµού. Να χορηγήσουµε κάρτα νεολαίας για ελεύθερη είσοδο σε
εκδηλώσεις στους νέους. Να στελεχώσουµε το Νοσοκοµείο, να πιέσουµε για στελέχωση του
Νοσοκοµείου Λευκάδας, για αναβάθµιση του ΤΕΙ επίσης και ειδικά για το θέµα των Ροµά, θα πρέπει
να βρούµε ένα αξιοπρεπή χώρο να µεταφερθούν από εκεί που ζούνε.
Πέµπτο µέτρο, ΑΜΕΑ. Πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα πακέτο τουριστικής ανάπτυξης στα
ΑΜΕΑ και εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όταν έχουµε χώρους πρόσβασης στα ΑΜΕΑ,
οφείλουµε να τους διαφυλάττουµε, για να µπορούν οι άνθρωποι στους δρόµους, να µπορούν να
έχουν πρόσβαση στις ράµπες. Έλεος µε αυτό το πράγµα. Κάποτε πρέπει να το σεβαστούµε όλοι.
Έκτο µέτρο είναι ... για τον αθλητισµό. Στόχος η άθληση σε όλο το ∆ήµο. Ο σχεδιασµός και η
µελέτη και δηµιουργία αθλητικού κέντρου στην πόλη. Η συντήρηση και βελτίωση και επέκταση των
υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων. Η συνεργασία µε τα Αθλητικά Σωµατεία και τους
αθλητικούς φορείς του ∆ήµου για την ανάπτυξη του Σωµατειακού Αθλητισµού. Η δηµιουργία
γηπέδων beach volley. Η δηµιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων. Η επαναφορά του
ταµπαλί, κάποια στιγµή πρέπει να βρούµε ένα χώρο. Ψάχνουµε εναγωνίως, δεν έχουµε βρει ακόµα.
Αν έχετε κάποια πρόταση, ευχαρίστως να την δεχθούµε. Και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της
πρώην στρατιωτικής βάσης. Θα µπορούσε να είναι αθλητικές εγκαταστάσεις ή και κάτι άλλο.
Έβδοµο µέτρο. Εθελοντισµός. Πρέπει να στελεχώσουµε εθελοντική ιατρική οµάδα για
δωρεάν ιατρικούς προληπτικούς ελέγχους και να δηµιουργήσουµε κοινωνικό φροντιστήριο. Και
τελειώνω µε τον άξονα 6, που είναι η ∆ιοικητική αναδιοργάνωση και κοινωνική συµµετοχή και
διαφάνεια. Με πρώτο µέτρο την διαφάνεια στην ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Με ό,τι αυτό σηµαίνει για τις
συµµετοχικές διαδικασίες.
∆εύτερο µέτρο η βελτίωση της σχέσης του ∆ήµου µε τους πολίτες. Πρέπει να λειτουργήσει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων. Να συµπληρώσουµε και να αναδείξουµε παραπάνω το σύστηµα
ποιότητας του ∆ήµου µε αντικειµενικές διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών και να
αντιµετωπίζουµε τις ανάγκες των πολιτών ισότιµα.
Τρίτο µέτρο. Οικονοµική αναδιοργάνωση, δηµοτική περιουσία. Πρέπει να κατανείµουµε
δίκαια τους πόρους του ∆ήµου στις ∆ηµοτικές Ενότητες. Να αποδώσουµε χρηµατικά ποσά
απευθείας στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Το κάνουµε ήδη µε τις πάγιες προκαταβολές.
Ίσως να µπορέσουµε να το αυξήσουµε κιόλας. Και να ολοκληρώσουµε την καταγραφή της δηµοτικής
περιουσίας.
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Τέταρτο µέτρο. Να αναδιοργανώσουµε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. Ήδη προχωράµε στην
αλλαγή του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου και επανεξετάζουµε τις αρµοδιότητες των
Νοµικών Προσώπων.
Αυτά είχα να πω εγώ. Να µη σας κουράζω άλλο. Ήδη πολλά είπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Νικητάκη. Μάρκο, ήταν πολλά.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Ναι, αλλά είναι ένα βιβλίο. Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ερωτήσεις. Ο κύριος Γληγόρης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Κύριε Νικητάκη, τον Φλεβάρη νοµίζω είχαµε φέρει και τότε είχαµε πάλι µιλήσει για τους
6 άξονες. Ήταν συζήτηση, αν θυµάµαι καλά, δεν είχαµε πάρει απόφαση. Ήθελα να ρωτήσω αν σε
σχέση µε το πρότυπο των 4 αξόνων, οι 6 άξονες υπάρχει πιθανότητα να µας δηµιουργήσουν κάποιο
θέµα. Νοµίζω το έχω ξαναρωτήσει, απλώς να µου απαντήσετε, αν µπορείτε.
Και µία δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω, έτσι γενική. Είναι ότι, εντάξει προχωράει το
επιχειρησιακό. Αυτό που είναι τελευταία σελίδα, που λέει ότι θα µπει µετά υπόψη των πολιτών στη
διαδικασία της διαβούλευσης. Εννοείτε την Επιτροπή υποθέτω ή κάτι άλλο, δεν γνωρίζω. Και θα
αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη της ενότητας 2, που είναι επιχειρησιακός προγραµµατισµός µε
τον οποίο θα ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα. ∆ηλαδή θα πάµε ουσιαστικά σε έργα; Αυτό
εννοείτε; Θα είναι οι δράσεις ακριβώς; Ωραία.
Και ένα τρίτο. Έτσι λίγο γενικά αν θέλετε να µας πείτε και έχετε χρόνο, στους 6άξονες που
έχουµε και στα 28 µέτρα και λίγο-πολύ µέτρησα 140 bullet point περίπου. Αυτόν τον χρόνο που έχει
περάσει, σε ποιο έχετε δώσει αρκετή βαρύτητα σε όλους αυτούς τους άξονες και τα µέτρα. Τι µελέτες
δηλαδή ουσιαστικά έχουν προχωρήσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογιώργης. Συνολικά θα απαντηθούν. Ο κύριος Κοντογιώργης.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω συγκεκριµένα, για τον άξονα 3, µέτρο 3.4. Στην αναφορά
που λέει, ειδικό πρόγραµµα ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Νυδριού. Εκεί περιλαµβάνεται και η
ανάπλαση του κεντρικού δρόµου, όπου υπάρχει σχεδόν έτοιµη µελέτη;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις; Ο κύριος Βλάχος.
ΒΛΑΧΟΣ: Σχετικά µε την καταγραφή της περιουσίας του ∆ήµου, κύριε Νικητάκη. Σχετικά µε την
καταγραφή της περιουσίας του ∆ήµου. Το θεσµικό πλαίσιο ποιο είναι; Και το Υπουργείο έχει εγκρίνει
πλέον την κατάρτιση του περιουσιολογίου για να αρχίσουµε την διαδικασία; Γιατί ξέρω πολύ καλά,
ότι είναι κάποιο σχέδιο, το οποίο ακόµα δεν το έχουν ξεκινήσει. ∆ηλαδή µία ενηµέρωση για το θέµα
αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση. Ο κύριος Καββαδάς Θωµάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Μάρκο, κύριε Μάρκο, µπορείς να µας αναλύσεις λίγο, σε παρακαλώ, τα µέτρα που
εισηγείσαι για τους ανέργους, καταγραφή των µακροχρόνιων ανέργων και δηµιουργία γραφείου
στήριξης ανέργων. Κάνεις µία ανάλυση σε αυτό, τι δράσεις είναι αυτές
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση. ∆εν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Απαντήσεις.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Ως προς τους 4 άξονες ή τους 6, το σχέδιο είναι της ΕΕΤΑ. Είµαστε ελεύθεροι να
αναπτύξουµε περισσότερους. Ένα σχέδιο είναι, µία πρόταση είναι. Εµείς αναδείξαµε κάποιους
άλλους άξονες. ∆εν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Επιπλέον. Περιλαµβάνονται και οι 4, απλώς
αναλύσαµε λίγο περισσότερο. Μη νοµίζεις.
Τώρα, σύµφωνα µε το Νόµο, παλαιότερα ίσχυε το εξής. Την πρώτη φάση την φέρναµε στο
Συµβούλιο αφού πέρναγε διαβούλευση. Ο Νόµος λέει όµως διαφορετικά πράγµατα. Ο Νόµος λέει,
ήταν λάθος η διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι και κακό. Λέει, πρώτα Συµβούλιο, µετά διαβούλευση. Και
προφανώς λέει, ότι συµπεριλαµβάνονται µετά, όταν θα ξανάρθει στην δεύτερη φάση, θα
συµπεριλαµβάνονται στο επιχειρησιακό οι παρατηρήσεις της διαβούλευσης. Η δεύτερη φάση
περιλαµβάνει συγκεκριµένα έργα. Και εδώ απαντάω και στον κύριο Κοντογιώργη. Σε όλα αυτά, αυτά
είναι δράσεις. Μια δράση µπορεί να έχει 8 σελίδες έργα. Για οτιδήποτε. Μπορεί να είναι για το Νυδρί.
Μπορεί να είναι 30 έργα για το Νυδρί. ∆εν σηµαίνει κάτι Αυτό είναι εξειδίκευση µετά. Ήδη έχουµε
πάρει στοιχεία από όλες τις Κοινότητες, έχουµε κάνει και Συνελεύσεις στα χωριά, έχουµε πάει
παντού, έχουν στείλει τις προτάσεις τους οι Τοπικές Κοινότητες, οι ∆ηµοτικές Κοινότητες κλπ., τις
έχουµε συµπεριλάβει. Οφείλω να σας πω ότι περίπου 800 προτάσεις, σχεδόν µετρηµένες, 800
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έχουν συµπεριληφθεί. Προσπάθησα να τις οµαδοποιήσω για να δουλέψουµε στην δεύτερη φάση,
αλλά κάθε Τοπική Κοινότητα θέλει έναν προϋπολογισµό, ειλικρινά σας το λέω. Έναν
προϋπολογισµό. Αυτό ακριβώς συµβαίνει.
Τώρα, που δόθηκε η βαρύτητα. Νοµίζω ότι εξηγούσα πριν, ίσως δεν το καταλάβατε, που
έδινα βαρύτητα. Είπαµε για το παλιό ...Είπαµε για τους κόµβους, ας πούµε πιο πριν έχουµε
αναθέσει έργα. Είπα που έχουµε κάνει. Αν θέλετε να ξεκινήσω από την αρχή, να το κάνω. Να
ξαναδώ δηλαδή για να θυµηθώ. Αλλά εδώ, και οι ίδιοι θυµόσαστε, εδώ ζούµε όλοι, που έχουµε κάνει
µελέτες, που έχουµε προχωρήσει και που όχι. Βαρύτητα προφανώς δίνουµε στον τουρισµό. Έχουµε
κάνει το σχέδιο του τουρισµού, µη το ξεχνάτε, έχει περάσει από εδώ. Στα µονοπάτια, στη
λιµνοθάλασσα, στην πρωτογενή παραγωγή, στην αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου. Θα το
φέρουµε πολύ σύντοµα. Τον ΟΕΥ του ∆ήµου, δεν ξέρω αν θα είναι το επόµενο ή το µεθεπόµενο
Συµβούλιο. Στο µεθεπόµενο Συµβούλιο, άρα θα φανεί πολύ γρήγορα όλο αυτό.
Τώρα, άξονας 3. Είπαµε για το µέτρο 3.4 για το Νυδρί, αυτό είναι, έπεται. Προφανώς
περιλαµβάνονται όλα. Τώρα, για το περιουσιολόγιο που λέει ο κύριος Βλάχος, εµείς πάµε να
καταγράψουµε την περιουσία του ∆ήµου. Αν εγώ έχω ένα χωράφι στη Βαυκερή, σαν ∆ήµος, και
ξέρω ότι είναι δικό µου, δεν θα το καταγράψω Αν µου το έχουν καταπατήσει, δεν θα το διεκδικήσω;
Αυτό σηµαίνει καταγραφή. ∆εν είναι να το δηµοσιοποιήσουµε παραέξω. Να προστατεύσουµε την
περιουσία του ∆ήµου. Να καταγράψουµε τι έχουµε πρώτα απ’ όλα. Γιατί δυστυχώς από αυτά που
έχουµε, εντάξει, έχει καταγραφεί τελευταία ένα ποσοστό µεγάλο, αλλά δεν έχουν καταγραφεί όλα.
Ανακαλύψαµε, και το θυµάσαι Στάθη, πράγµατα. Μας είπαν, αυτό είναι δικό σας. Και δεν το ξέραµε.
Και από πού θα το µάθουµε άλλωστε; Και αυτό είναι ένα θέµα συνεργασίας µε τις Τοπικές
Κοινότητες, µε τους Προέδρους, θα πρέπει χωριό-χωριό να αρχίσουµε να καταγράφουµε. Έχουµε
και µια υποχρέωση, µη το ξεχνάτε, για τα βοσκοτόπια, να καταγράψουµε τα βοσκοτόπια στα
επόµενα χρόνια. Βέβαια αυτό είναι ένα τεράστιο θέµα και δεν ξέρω πως µπορεί να λυθεί. Να τα
καταγράψουµε, ακόµα και τη βλάστηση έχουν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέµα, που απαιτεί πάρα
πολύ χρόνο, πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσωπικό.
Τώρα, για τους άνεργους. Είναι απλά. Όταν λες να καταγράψω τους άνεργους, να κάνω µία
οµάδα στήριξης των ανέργων, θα µπορούσε να είναι ένα γραφείο στον ∆ήµο µε υπάλληλο, αν
µπορούµε, το οποίο να βοηθάει, να κατευθύνει µέσα και από εθελοντικές οµάδες, µέσα και από
πολλά πράγµατα, για δουλειές κλπ. Το να καταγράψουµε τώρα τους ανέργους τους µακροχρόνια,
νοµίζω ότι είναι εκ των ουκ άνευ. ∆εν πρέπει να βοηθήσει ο ∆ήµος σε αυτό; Μόνο ο ΟΑΕ∆ θα το
κάνει; Και ο ΟΑΕ∆ δεν ξέρω αν τους καταγράφει όλους. Και εδώ πεδίο δόξης λαµπρό, να
βοηθήσουµε όλοι σε αυτό. Τώρα το τι συγκεκριµένο ακριβώς, σου είπα δράση. Αυτό θα έρθει σαν
µέτρο και εδώ δεχόµαστε και όλες τις προτάσεις. Προφανώς στην δεύτερη φάση θα δεχθούµε και
προτάσεις παρότι µόνο όλη µαζί η Λευκάδα µας έστειλε 4-5 προτάσεις. Κανένας άλλος. Νοµίζω ότι
τουλάχιστον στο επόµενο διάστηµα, κάντε µία προσπάθεια να βοηθήσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάρκο τελείωσες; Λοιπόν, οµιλίες. Ο κύριος Μαργέλης έχει τον λόγο. 5 λεπτά. ∆εν
ξέρω, πόσο; Να πούµε 7; Εγώ θα έλεγα λοιπόν να µην γίνουν δευτερολογίες, οπότε 5 και 3, 8.
Λοιπόν, 7 λεπτά, αλλά να είναι 7 λεπτά, να µη το κάνουµε 20 πάλι.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: 7 και σταµάτησε µε. Και 1 λεπτό δευτερολογία, 8 και είµαστε εντάξει.
Προσέξτε να δείτε. Κουβεντιάζουµε ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Τον στρατηγικό σχεδιασµό
του ∆ήµου για την 5ετία είναι υπόψη. Ο ένας χρόνος πέρασε, 4 χρόνια µένουν ακόµα. Αυτό
κουβεντιάζουµε. Θα ξαναπώ και πάλι, ότι προφανώς έχει γίνει µία δουλειά, προφανώς υπήρχε υλικό
από την ΕΕΤΑ και από Συµβούλους, σηµαντικό υλικό. Έχει γίνει για όλους τους ∆ήµους και για τον
δικό µας ∆ήµο συγκεκριµένα υπάρχουν µελέτες και υπάρχουν και Σύµβουλοι που βοήθησαν. Όλο
αυτό που είπε ο κύριος Νικητάκης, 100 σελίδες είναι αναγραφή, αποτύπωση της υφιστάµενης
κατάστασης, αυτό είναι, που αν κοιτάξουµε ένα παλαιότερο σχέδιο είναι αντιγραφή µε κάποιες
συµπληρώσεις, όπως διαµορφώθηκαν τα πράγµατα. Ουσιαστικά εκεί που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό
που ονοµάζεται όραµα µας για τα επόµενα χρόνια και οι άξονες. Αυτό που είναι 20 σελίδες. Αυτό
είναι δηλαδή ουσιαστικά. Όλο το άλλο είναι στο δια ταύτα. Είναι το διαδικαστικό και η αποτύπωση.
Είχα πει εγώ λοιπόν πολλές φορές εδώ πέρα, και έβαλα διάφορα θέµατα. Είπα, ενόψει ότι
θα κάνουµε αυτήν την κουβέντα, θα καταρτίσουµε δηλαδή τον στρατηγικό µας σχεδιασµό για την
5ετία, να κάνουµε κουβέντες σε εξειδικευµένα θέµατα. Είχα πει λοιπόν να κάνουµε µία κουβέντα να
δούµε ποια έργα θα προετοιµάσουµε για να τα εντάξουµε στο ΕΣΠΑ. ∆εν την έχουµε κάνει αυτήν την
κουβέντα, και δεν έχουµε , κύριε Νικητάκη, έτοιµα έργα για να τα εντάξουµε στο ΕΣΠΑ. Αν του
χρόνου µας πούνε, βάλτε έργα στο ΕΣΠΑ, δεν έχουµε. Το λέω εγώ, θα το δείτε στην πορεία.
Είπα εδώ να κάτσουµε να κάνουµε µία κουβέντα να δούµε, τι πόρους θα έχουµε. Να δούµε
τι πόρους καινούργιους θα δηµιουργήσουµε για την Αυτοδιοίκηση. ∆ιότι το να διαχειριζόµαστε και µε
καλό τρόπο λέω εγώ, την φτώχια µας και την µιζέρια µας και τα προβλήµατα µας, καλό είναι, λέω
εγώ, και µε καλό τρόπο να το κάνουµε, αλλά δεν φθάνει αυτό. Πρέπει να δηµιουργήσουµε
καινούργιους πόρους, καινούργιες δυνατότητες για την Αυτοδιοίκηση, για να λύσουµε πραγµατικά τα

7

προβλήµατα µας θετικά. ∆ηλαδή να δηµιουργήσουµε ανάπτυξη. ∆εν το κάναµε.
Είπα λοιπόν να κουβεντιάσουµε για τα σχέδια, είπα να κουβεντιάσουµε για την φυσιογνωµία
της πόλης µας. Όλα, λέγατε, θα τα κουβεντιάσουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό. Αλλά δεν γίνεται
στον στρατηγικό σχεδιασµό λοιπόν, σε 5 λεπτά να κουβεντιάσουµε όλα αυτά τα θέµατα. Εγώ λοιπόν
στο µυαλό µου είχα έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, να κάνουµε θεµατικές ενότητες 5 Συµβούλια, να
κάτσουµε να κουβεντιάζουµε θέµατα και στη συνέχεια όλα αυτά να τα εντάξουµε στον στρατηγικό
µας σχεδιασµό.
Έχετε επιλέξει έναν άλλο τρόπο, εντάξει, πλειοψηφία είστε, αλίµονο, σεβαστή είναι η
απόφαση σας.
Θα ήθελα να κάνω λοιπόν ορισµένες παρατηρήσεις εγώ τώρα στα γρήγορα, στον χρόνο
που έχω. Η πρώτη παρατήρηση, να σας θυµίσω, ότι αυτό είναι 5ετές πρόγραµµα ουσιαστικά και
µάλιστα ο σχεδιασµός 5ετής. Προσέξτε, γιατί στο τέλος της 5ετίας θα κριθείτε, διότι είδα εγώ ότι
γράψατε εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατοντάδες πράγµατα. Βάλατε, βάλατε µέσα, αλλά αυτό είναι,
επιτρέψτε µου την έκφραση, προσεγγίζει την έκθεση ιδεών παρά σε ένα σχεδιασµό 5ετίας. Που
οφείλουµε δηλαδή στην 5ετία να βάλουµε τις προτεραιότητες µε βάση τις σηµερινές ανάγκες και τις
αυριανές ανάγκες και όχι επί παντός επιστητού να γράψουµε πράγµατα. Τα οποία ωραία είναι και
ωραία ακούγονται, αλλά θα δείτε στο τέλος της 4ετίας πόσα από αυτά θα έχουν υλοποιηθεί.
Ελάχιστα λέω εγώ, µακάρι να έχουν υλοποιηθεί πολύ περισσότερα και να διαψευστώ. Αλλά δεν
υπάρχουν και δυνατότητες.
Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, έχω πει πολλές φορές ότι είναι ζωτικό θέµα το
ζήτηµα της ζεύξης. Η εισήγηση που κάνανε νωρίτερα οι κύριοι Συνάδελφοι, και η µελέτη, ήταν σωστή
κατεύθυνση. Θα επιλέξουµε τον τρόπο της ζεύξης µε βάση µελέτη οικονοµοτεχνική, ανάλυση
περιβαλλοντική κλπ. Εσείς το καταργήσατε αυτά όλα, τις µελέτες όλες, και επιλέξατε µε το
προηγούµενο Συµβούλιο, µε σχετική πλειοψηφία κα όχι οµόφωνα, επιλέξατε λοιπόν, εµείς δεν
θέλουµε υποθαλάσσια ζεύξη. Τι θέλουµε; Θέλουµε κάτι άλλο. Θα το δούµε τι θέλουµε. Θέλουµε
πλωτή, θέλουµε εναέρια, θα το δούµε. Είχα πει και τότε λοιπόν, ότι αυτό είναι πολύ σηµαντικό όµως
ζήτηµα για την ανάπτυξη της Λευκάδας, για την φυσιογνωµία της Λευκάδας. Όσο η ζεύξη της
Λευκάδας ... σήµερα, κανένα σχεδιασµό δεν µπορείς να κάνεις και καµία ουσιαστική παρέµβαση δεν
µπορείς να κάνεις για την βελτίωση της λειτουργίας και της αισθητικής της πόλης, που είναι
σηµαντικό ζήτηµα. Του κυκλοφοριακού τούτου. ∆εν µπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα αν δεν
ξεκαθαρίσεις το ζήτηµα της ζεύξης, αν δεν γίνει η ζεύξη.
Είχα ξαναπεί λοιπόν και τότε, ότι είχαµε µία δουλειά που είχε γίνει τρεις δεκαετίες ολόκληρες,
µε επανειληµµένες µελέτες, ιστορίες, κλπ. Είχε καταλήξει να δηµοπρατηθεί το έργο και ερχόµαστε και
το ακυρώνουµε. Φανταστείτε µία επόµενη ∆ηµοτική Αρχή, διότι σας το λέω µετά βεβαιότητας, ότι στο
τέλος της θητείας σας, δεν θα έχει ξεκινήσει τίποτα. ∆εν θα έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σηµειώστε το
και θα κριθούµε όλοι στο τέλος της θητείας για αυτά που σας λέω. ∆εν υπάρχει περίπτωση, έστω και
αν είσαι Υπουργός εσύ κύριε Νικητάκη και θέλεις να τρέξεις αυτό το έργο, είναι τόσες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες, είναι τόσο χρόνος που απαιτείται για τις αδειοδοτήσεις και τις µελέτες,
δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει τίποτα, στο τέλος της 5ετίας, επαναλαµβάνω. Απολύτως τίποτα.
∆εν θα έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα. Σκεφθείτε αυτό, ότι πάµε τουλάχιστον µερικές 5ετίες, λέω
εγώ, τον τόπο πίσω µε αυτήν την ιστορία, που ακυρώνουµε έναν σχεδιασµό 3 δεκαετιών.
Φανταστείτε λοιπόν όµως να έρθει ένα άλλο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί προφανώς ζούµε σε
∆ηµοκρατία και κάνουµε εκλογές και να πει, ακυρώνω εγώ αυτόν τον σχεδιασµό και θέλω κάτι άλλο.
Λέω λοιπόν ότι σε αυτόν τον τρόπο για να προοδεύσει και να πάµε µπροστά, είπε ο ∆ήµαρχος
νωρίτερα, ότι αυτός ο σχεδιασµός ο περιφερειακός, ο χωροταξικός, δεν είναι ο καλύτερος, αλλά τι να
κάνουµε τώρα. Να τον ακυρώσουµε και να πάµε από την αρχή; Πολύ σωστά είπε. Για αυτό κι εµείς
λευκό ψηφίσαµε. ∆εν καταψηφίσαµε. ∆ιότι είχαµε έναν άλλο τρόπο αντίληψης όσον αφορά την
λειτουργία µας. Του ∆ήµου δηλαδή την λειτουργιά.
Φανταστείτε λοιπόν τι συνέπειες θα έχει αυτό για τον τόπο και αν θα µπορέσουµε να
υλοποιήσουµε τίποτα, που αφορούν την Λευκάδα, εδώ την πόλη και την περιαστική της περιοχή µε
αυτόν τον τρόπο που κάνουµε. Εγώ σας έκανα µία έκκληση να το ξανασκεφθείτε.
Θέλω παρακάτω να κάνω µία άλλη παρατήρηση. Είπα ότι είναι πολύ σηµαντικό για έναν
σχεδιασµό, να δούµε τα εργαλεία. Με τι θα τον υλοποιήσουµε λοιπόν αυτόν τον σχεδιασµό; Ποιοι
είναι οι πόροι που θα χρησιµοποιήσουµε; Χαίροµαι, λέω εγώ, ελπίζω να το διαβάσατε, που στην
σελίδα 81 ουσιαστικά, λέτε όλα τα εργαλεία τα οποία µέχρι τώρα νοµίζω τα είχατε τουλάχιστον στην
αντιπέρα όχθη. Να µη πω τα αφορίζατε. Μιλάτε λοιπόν για συµβάσεις παραχώρησης, µιλάτε για
Σ∆ΙΤ, συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µιλάτε για ιδιωτικές επενδύσεις και περιβάλλον
επενδυτικό κλπ. Μιλάτε µία σειρά τέτοια πράγµατα. Εγώ τα καλωσορίζω όλα αυτά, τα οποία είναι
εργαλεία σήµερα, τα οποία οφείλουµε να τα αξιοποιήσουµε προκειµένου να πετύχουµε.
Και σας λέω εγώ, ξανασκεφθείτε το, λέω εγώ, µε ψυχραιµία και µε ηρεµία, µια και αυτά τα
εργαλεία βλέπω τα καλωσορίζετε, τα δέχεστε και εσείς πλέον, µήπως βιαστήκατε όταν πήρατε την
απόφαση για την ζεύξη. Ας το ξανασκεφοθύµε κάποια στιγµή, λέω εγώ. Άλλωστε από τότε που
πήραµε την απόφαση µέχρι σήµερα περάσανε αρκετοί µήνες, αλλά δεν έχει γίνει η παραµικρή
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κίνηση. Σε καµία κατεύθυνση τι θα κάνουµε. Απλά καταργήσαµε µία λύση. ∆εν ξεκινήσαµε καµία
άλλη λύση.
Τώρα, να πω ορισµένα πράγµατα ακόµα στον χρόνο τον λίγο που έχω. Θα αναφερθώ στην
ακίνητη περιουσία. Κοιτάξτε να δείτε, την ακίνητη περιουσία χαίροµαι που λέτε ότι θα την
αξιοποιήσετε. Αλλά δεν έχουµε κανένα σχέδιο µέχρι σήµερα. Και θα ήθελα να µου πείτε, πότε θα
κάνουµε ένα σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Και ποιας ακίνητης περιουσίας; ∆εν
πρέπει να κάτσουµε να το κάνουµε έγκαιρα, αν θέλουµε πράγµατι να την αξιοποιήσουµε. Πέρα από
την καταγραφή που λέµε νωρίτερα, που δεν το συζητώ ότι πρέπει να γίνει καταγραφή. Αλλά λέτε
λοιπόν, υιοθετείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία, διότι θα δηµιουργήσει δυνατότητες
στον ∆ήµο. Πρέπει να κάνουµε ένα σχέδιο έγκαιρα και πείτε µας, αν έχετε ένα τέτοιο σχέδιο πότε θα
την αξιοποιήσουµε, πως και ποια ακίνητη περιουσία θα αξιοποιήσουµε.
Αν έχω µισό λεπτό, µου το δίνετε. Αν δεν έχω, δεν πειράζει. Το έχω; Το έχω. Λέω λοιπόν,
να προσθέσω κάτι άλλο. εκτός από αυτά, ένα θέµα που πρέπει να αξιοποιήσουµε, είναι τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει ο τόπος µας. Άλλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα έχει η Λευκάδα, η
Αιτωλοακαρνανία, η Πρέβεζα κλπ. Τα έχουµε πει πολλές φορές. Πρέπει να τα αξιοποιήσουµε αυτά
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει ο τόπος µας. Στον θαλάσσιο τουρισµό, λέµε θα κάνουµε
µαρίνα στον Βληχό. Έπρεπε ήδη να έχουµε πάρει χωροθέτηση. Να έχουµε τρέξει, να έχουµε κάνει
µελέτες, να έχουµε φθάσει στην χωροθέτηση. Τουλάχιστον στην διαδικασία. Να περιµένουµε
χωροθέτηση από το Υπουργείο, αν θέλουµε σε χρόνο ορατό να υλοποιήσουµε αυτά που θέλουµε
εδώ πέρα.
Έχουµε τους ..., έχουµε ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Πρέπει να τους
αξιοποιήσουµε. Τους γκρεµνούς. Μία σειρά δηλαδή από τέτοια ζητήµατα κορυφαία. Τα
ιχθυοτροφεία. Μεγάλους δηλαδή πόρους και δυνατότητες που έχει ο τόπος µας. Και τέλος, η
Λευκάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, ότι είναι ουσιαστικά το κέντρο της µεσοδυτικής Ελλάδας.
Με ό,τι σηµαίνει αυτό. Με ό,τι υποχρεώσεις µας δηµιουργεί αυτό για να κάνουµε, µια και γεωγραφικά
είναι το κέντρο της µεσοδυτικής Ελλάδας, να το κάνουµε ένα οικονοµικό κέντρο και πολιτιστικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής της µεσοδυτικής Ελλάδας.
Λοιπόν, σταµατάω εδώ, µε αυτές τις γενικές παρατηρήσεις. Στην δευτερολογία µου, ίσως πω
δύο πράγµατα ακόµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Μαργέλη. Ο κύριος Αραβανής.
ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι λακωνικός, γιατί το κείµενο αυτό
των150 σελίδων, τα περιλαµβάνει σχεδόν όλα. Πιο πολύ, και το αντιµετωπίζουµε θετικά, γιατί τα
περιλαµβάνει όλα. Τώρα πόσο θεωρητικό είναι και τι µπορεί να υλοποιηθεί στα 4 χρόνια και τι να
αφήσετε εσείς σε ενδεχόµενη άλλη στο µέλλον ∆ηµοτική Αρχή, ενδεχόµενη λέω, είναι άλλο θέµα.
Υπάρχει µια λέξη µέσα στις 150 σελίδες, τοπική ανάπτυξη. Και έτσι γενικεύοντας λίγο το
θέµα της ανάπτυξης, θέλω να τονίσω, ότι αυτό που λέµε βιωσιµότητα του χρέους πανελλαδικά, που
υπάρχει στον κόσµο σαν ιδέα, σαν φράση, βιωσιµότητα του χρέους, είναι βιώσιµο ή δεν είναι
βιώσιµο, κατά τη γνώµη µου θα µπορούσε να είναι µικρότερο το χρέος και να µην είναι βιώσιµο,
όπως και θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο, αλλά να είναι βιώσιµο. Υπάρχουν παραδείγµατα σε
χώρες για αυτό.
Η βιωσιµότητα λοιπόν του χρέους έχει άµεση σχέση µε την ανάπτυξη. Και στην προκειµένη
περίπτωση µε την τοπική ανάπτυξη. Την δικιά µας. Είναι κάτι που η παράταξη µας και προεκλογικά
και κατά την διάρκεια της συµµετοχής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχουµε τονίσει για την τοπική
ανάπτυξη και µάλιστα αν είναι δυνατόν µε αυτοδύναµα χαρακτηριστικά. Τα λέω όσο πιο λακωνικά
µπορώ. Νοµίζω ότι αυτό, αν επαναληφθεί σε διάφορους τόπους, θα βοηθήσει γενικότερα τη χώρα
κάπως έτσι να αναπτυχθεί. Μόνο µε τοπικές προσπάθειες.
Αντιµετωπίζουµε θετικά το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο. Πιο πολύ µε απασχολεί να πω δύο
λόγια για την δράση και την πράξη και την υλοποίηση, παρά να κρίνω τα θεωρητικά µέχρι τώρα
θέµατα που περιλαµβάνει, που είναι κατά κάποιο τρόπο είναι πλήρες.
Λοιπόν, σε σχέση µε την υλοποίηση. Χρειάζεται ένα χρονοδιάγραµµα. Εγώ λέω 5ετές. Όχι
4ετές. Ότι και η επόµενη θητεία, οποιαδήποτε ∆ηµοτική Αρχή είναι, θα συνεχίσει αυτό το πρόγραµµα
και έτσι κάποτε πρέπει να γίνεται. Όχι ένας διακόπτω ό,τι έκανε ο άλλος. Κάπου να βρίσκει έναν
τρόπο να συνεχίζει. Το 5ετές πρέπει να γίνει και µονοετές. Το λέει µέσα νοµίζω το κείµενο. ∆ηλαδή
έχουµε 5 χρόνια. Τα αναλύουµε σε ετήσια και λέµε, φέτος τι θα κάνουµε; Το χρόνο επίσης τον
αναλύουµε σε µήνες, για να µην πω σε µέρες. Αυτό γίνεται, είναι ίσως βαρύ. Και σε µήνες ακόµα. Και
ως ∆ηµοτική Αρχή, γιατί εν προκειµένω το σχέδιο σας δίνει και αναπτυξιακή διάσταση, όχι µόνο
εξυπηρέτηση πολιτών. Είναι αυτό που λέγαµε και πάλι ως παράταξη πάντα, ότι ο ∆ήµος έχει
τεράστια δύναµη, σας δίνει στους ΟΤΑ αναπτυξιακή διάσταση, συνεπώς έχει τεράστια δύναµη ένας
∆ήµος να προχωρήσει στην υλοποίηση.
Τώρα µπαίνετε και σε µερικά θέµατα επιµέρους, αν δεν κάνω λάθος. Κράτησα κάποιες
σηµειώσεις. Όπως π.χ. η υδροδότηση. Εδώ µια και είναι και ο κύριος Σέρβος, υπάρχει πρόβληµα.
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Το έχετε επανειληµµένως παραδεχθεί. Τι µπορούµε να κάνουµε. Μπορούµε να κάνουµε τίποτα;
Κατά τη γνώµη µου µπορούµε να κάνουµε. ∆ηλαδή, σε αξιοποίηση υδάτινων πόρων, έχουµε κάνει
τίποτα; Έχουµε κάνει καµία κίνηση; Π.χ., έχουµε πει ήδη πως µπορούµε να εκµεταλλευτούµε το
βρόχινο νερό; Μια και το κλίµα δεν βοηθάει στο να δηµιουργούνται πηγές. Έχουµε σκεφθεί για
γεωτρήσεις; Ακόµα και αφαλατώσεις, εγώ σας λέω, σας ξενίζει λίγο αυτό, αλλά στην Ζάκυνθο το
έχουν ξεκινήσει.
Το νερό που µπορεί να εξοικονοµηθεί από την αναγωγήτων βιολογικών σε τριτοβάθµιους
καθαρισµούς. Πως είπες; Κατανάλωση νερού δεν είναι; Πόσοι ποτίζονται κήποι από νερά της
γραµµής, από κανονικές παροχές. Για πλύσιµο αυτοκινήτου δεν κάνει;
Για τα σκουπίδια, που επίσης θίγετε κάπως, τα έχουµε πει χιλιάδες φορές, έχετε 5 γραµµές
απ’ ό,τι είδα στο σχέδιο. Εγώ δεν θέλω να είµαι πάλι µάντης κακών, ειλικρινά δεν το θέλω, αλλά
απορώ ειλικρινά. Με αυτήν την κατάσταση της χωµατερής στις παρυφές της πόλης, στα 500 µέτρα
από τις κατοικίες, που κύριος οίδε πόσοι άνθρωποι έχουν αρρωστήσει, αλλά αυτό δεν φαίνεται. Πάω
στο Νοσοκοµείο για το τάδε νόσηµα και δεν φαίνεται. Αυτό είναι ένα όνειδος για την Λευκάδα.
Ειλικρινά το πιστεύω αυτό. Απορώ γιατί ο κόσµος ξεσηκώνεται για το Νοσοκοµείο, για διάφορα άλλα
θέµατα και δεν έχει ξεσηκωθεί ακόµα για αυτό το θέµα του ΧΑ∆Α µέσα στην πόλη της Λευκάδας. Το
κληρονοµήσατε.
Για τις συγκοινωνίες. Επίσης, παραλείπετε νοµίζω µέσα να αναφερθεί για την ορεινή
Λευκάδα. Έχουµε πει ότι είναι δύο άξονες προς την Καρυά και ο άξονας στην ∆υτική Λευκάδα πο
εγώ πιστεύω προσωπικά, ότι θα προσφέρουν πάρα πολύ στην τουριστική ανάπτυξη της Λευκάδας.
Τώρα σε ό,τι αφορά την ζεύξη που αναφέρθηκε προηγουµένως. Είναι γεγονός ότι πρέπει η
ζεύξη, η όποια ζεύξη, έστω αυτή που ψηφίσατε στο Συµβούλιο, να ξεκινήσει άµεσα. Είναι τόση η
γραφειοκρατία δυστυχώς στην Ελλάδα, έτσι είναι, και τόσα τα προβλήµατα που θα, αν επιλεγεί άλλη
λύση εκτός της υπόγειας, που πρέπει να ξεκινήσει άµεσα.
Και τέλος λίγο για τα οικονοµικά να πω δύο κουβέντες. Για την πρόνοια, υγεία, παιδεία κλπ.,
περιγράφετε µία κατάσταση που για µένα δεν ισχύει, ούτε στην υγεία, ούτε στην παιδεία, αυτό που
λέτε µέσα ως υπάρχουσα κατάσταση. Είναι πολύ µακριά από την πραγµατικότητα.
Παρατήρησα επίσης ,ότι πολλά έσοδα του ∆ήµου είναι από τους πολίτες. ∆εν ξέρω, 60%;
Με τον έναν ή άλλον τρόπο. 70; Και οι επιδοτήσεις ακόµα στους πολίτες ανήκουν. ∆εν κάνω
λαϊκισµό, αλλά είµαστε φιλολαϊκή παράταξη. Αναρωτιέµαι, από αυτά τα έσοδα, πόσα άραγε
ξαναγυρνάνε µε την µορφή διαφόρων υπηρεσιών. Είτε νερό λέγεται αυτό, είτε αποχέτευση λέγεται
αυτό, είτε υγεία, παιδεία, πρόνοια. Πόσα από αυτά, δέστε µία, εξετάστε κάποια στιγµή, πόσα από
αυτά τα έσοδα πραγµατικά επιστρέφουν στους πολίτες. ∆εν αξίζουν οι πολίτες της Λευκάδας, ζώντας
σε αυτό το νησί, να ζήσουν µία πολύ καλύτερη, µπορούν να ανεβάσουν επίπεδο πάρα πολύ υψηλό
ετήσιο εισόδηµα και όχι να λες, τον πάτο των Επτανήσων. Και στον πάτο της Ελλάδας κατά τη
γνώµη µου. Από τους πάτους δηλαδή, από τις περιοχές που είναι στον πάτο.
Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Εµείς θα αντιµετωπίσουµε θετικά αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο και
εύχοµαι, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, καλή επιτυχία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Καββαδάς.
ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Νόµος 3852/2010
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Νόµος 41179, οι διατάξεις καθορίζονται επακριβώς, τα όργανα και η διαδικασία
κατάθεσης πραγµατοποιείται και η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Οργανισµού.
Ακριβώς δηλαδή πρέπει να καταρτίσουµε το επιχειρησιακό πρόγραµµα, όπως λέει ο Νόµος, ο
µνηµονιακός Νόµος κλπ. Πράγµατα τα οποία τα λέγαµε, τα καταψηφίζαµε, αλλά τώρα τα δεχόµαστε.
Βεβαίως λέµε, έχετε δικαίωµα να φέρετε ένα πρόγραµµα, το οποίο µπορεί να στοιχίζει 400
δις. Απ’ ό,τι υπολογίζω, µπορεί να στοιχίζει και τόσο. Το πρόβληµα είναι, από πού θα βγούνε τα
λεφτά και από ποιον. Γράφοντας δηλαδή αυτά, λες και δεν συµβαίνει. Συζητάµε σήµερα σαν να µη
συµβαίνει ακριβώς τίποτα. ∆εν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχουν µνηµόνια, δεν υπάρχουν Επιτροπείες,
δεν υπάρχουν άνεργοι, καταστροφή, ανθρωπιστική κρίση κλπ. ∆εν υπάρχει οργανωµένο σχέδιο,
µπορούµε να πούµε κάθε λεπτοµέρεια, λεηλάτηση της χώρας και του λαού. Υπάρχει µία Κυβέρνηση
που ντροπιάζει τον τόπο και τον λαό µας, όπως και οι προηγούµενες. Οι σηµερινοί βέβαια έχουν την
εντύπωση ότι µπορούν να προσβάλλουν και να µαγαρίζουν ακόµα και την έννοια της Αριστεράς.
Υπάρχει λοιπόν ένα οργανωµένο σχέδιο λεηλάτησης της χώρας, µε παράλληλη ενίσχυση
µονοπωλιακών οµίλων και οικονοµικών συµφερόντων. Ο ρόλος των ΟΤΑ, εσείς το λέτε στην
εισήγηση σας, δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά είναι θεσµός
πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. ∆έχεστε λοιπόν να συµβάλλετε σε κάποια ανάπτυξη. Ποια
ανάπτυξη και για ποιον ανάπτυξη.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, θέλουµε έναν ∆ήµο που να χρηµατοδοτείται και να απαιτείται αυτό
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Θέλουµε έναν ∆ήµο στο πλάι του λαού µας, που να του λύνει
ζητήµατα και όχι να του προσθέτει. Θέλουµε έναν ∆ήµο που να έχει προτεραιότητες την άψογη
λειτουργία των κοινωνικών δοµών, των σχολείων, των Νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας.
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Θέλουµε έναν ∆ήµο νοικοκύρη, να βοηθάει την επιχειρηµατικότητα του νησιού µας, την καθαριότητα,
τα σκουπίδια επιτέλους, τους αγροτικούς δρόµους. Θέλουµε έναν ∆ήµο που κανένα υπηρεσιακό
5ετές πρόγραµµα να µη του υπαγορεύει πως ακριβώς θα το κάνει και ποιον να στηρίζει.
Εµείς είµαστε πεισµένοι ότι αυτό το ρόλο εξυπηρετεί. Εµείς θα είµαστε στο πλευρό σας, αν
στις δίκαιες κινητοποιήσεις του λαού µας που σφαγιάζεται, είστε δίπλα. Εάν δεν είστε υπάκουοι σε
άνοµους Νόµους, δεν γίνετε ένας ακόµα κρίκος στην φοροληστεία που επιχειρείται. Εάν πολεµήσετε,
όπως τα δήθεν αριστερά µνηµόνια, αν δεν αφήσετε κανένα ρεύµα να κοπεί, κανένα σπίτι να κλαπεί,
γιατί θα έχουµε και κλοπές σπιτιών σε λίγο, κανέναν άνεργο χωρίς φαγητό και φροντίδα.
Κατά τη γνώµη µας, πρέπει να αφήσουµε τις µεγάλες κουβέντες και τα µεγάλα έργα και
αφετηρία µας να είναι οι σύγχρονες ανάγκες του κόσµου. Προτείνουµε λοιπόν, εκτός από αυτά τα
οποία λέγονται εδώ, τα οποία είναι πολλά, για το ΕΣΠΑ συγκεκριµένα. Πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ
για ανανέωση του βασικού αγωγού ύδρευσης. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί η βασική ανάγκη σήµερα, και
όλοι το γνωρίζουµε, είναι η ύδρευση στην Λευκάδα. Θα µου πείτε ,είναι ένα πολύ µεγάλο έργο και
είναι και πολλοί µέσα που έχουν να κάνουν. Έχουµε τον ∆ήµο Άρτας και τον ∆ήµο Πρέβεζας. Όµως
µπορεί να γίνει και κοµµάτι-κοµµάτι αυτό. Να δεσµευτεί λοιπόν ο ∆ήµος, ένα βασικό, να τρέξει
δηλαδή το πρόγραµµα για τον αγωγό ύδρευσης. Το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ. Επίσης σας καλούµε να
απαιτήσετε από την Κυβέρνηση ένα νέο προσανατολισµό των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα για να
στηριχτούν κοινωνικές δοµές, να διερευνηθούν οι αρµοδιότητες και ο χαρακτήρας τους.
Να µη γίνετε συνένοχοι στην διοχέτευση εκατοµµυρίων Ευρώ στα επιχειρηµατικά
συµφέροντα, την ώρα που ασφυκτιούν όλα κάτω από το ... υποχρηµατοδότησης.
Καθαριότητα. Μερικές προτάσεις που θέλουµε να κάνουµε και να µην πλατειάσουµε σε τόσα
πολλά πράγµατα. Το νησί µας µπορεί να είναι καθαρό. Νοµίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό
γεγονός ,το ότι και η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή προχώρησε στους υπόγειους κάδους. Θα πρέπει αυτό
το µέτρο που πήρατε, το οποίο είναι στην θετική κατεύθυνση, αν µπορείτε να το επεκτείνετε σε όλη
την Λευκάδα. Και αν δεν µπορούµε σε όλη την Λευκάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που έχουν
ιδιαίτερη κίνηση και τουριστική ανάπτυξη. Μπορούµε λοιπόν αυτό το µέτρο, το οποίο, αν θυµάµαι
καλά, το είχε προτείνει ο Κώστας αυτό και έγινε πραγµατικότητα, να το προχωρήσουµε.
Για τα σχολειά µας. Πλήρη χρηµατοδότηση. Θέρµανση για όλα τα παιδιά µας και να
προχωρήσουµε τουλάχιστον σε ένα φαγητό την ηµέρα.
Λειτουργίες του νησιού µας. Πέρα από µεγάλες κουβέντες. ∆εν χρειαζόµαστε και στη φάση
που περνάµε σήµερα, δεν χρειαζόµαστε τεράστια έργα. Εκείνο που πρέπει να κοιτάξουµε και να
προχωρήσουµε στα επόµενα 4 χρόνια, αν µπορούµε να το κάνουµε, είναι οι περιφερειακοί δρόµοι να
βοηθάνε την λειτουργία του νησιού µας. Να βοηθήσουν την λειτουργία τους. Προς Άγιο Νικήτα ο
δρόµος, προς Πόρο µικρό ο άλλος, προς ορεινή Λευκάδα. Αυτοί οι δρόµοι να είναι λειτουργικοί και
αυτούς να επιδιώξουµε να φτιάξουµε.
Πρέπει το παράδειγµα της Κεφαλονιάς εµείς να το παίρνουµε σοβαρά υπόψη µας. Η
Κεφαλονιά καταστράφηκε δύο φορές. Εµείς στο συγκεκριµένο πρόγραµµα και που αφορά λαϊκά
προβλήµατα, δεν έχετε καθόλου µέριµνα για έργα αντιπληµµυρικά και αντισεισµικά.
Αναφέρθηκα στην ερώτηση µου για τις δράσεις για την ανεργία, αν είναι δυνατόν να έχουµε
δράση για την ανεργία, την καταγραφή µόνο των ανέργων. ∆εν είναι δυνατόν. Λοιπόν τι έγινε αν
τους καταγράψουµε; Πρέπει ο ∆ήµος να απαιτήσει, να διεκδικήσει να ανοίξουν θέσεις, να απαιτήσει
από την κεντρική Κυβέρνηση να ρίξει χρήµατα, για να µπορούµε να έχουµε ανάπτυξη, ανάπτυξη
που να µπορεί να διοχετευτεί, να δουλεύουν οι άνεργοι νέοι µας.
Επιτέλους, και τελειώνοντας, αποχέτευση ... Επιτέλους, δύο δισεκατοµµύρια θαµµένα στο
έδαφος 20 χρόνια. Κάποια στιγµή πρέπει κάτι να γίνει. ∆εν νοείται να θέλουν µερικές συνδέσεις και
να µη το έχουµε αυτό προτεραιότητα. Αυτά, αν µπορούµε να τα προχωρήσουµε, αν γίνει αποχέτευση
στην ανατολική πλευρά, νοµίζω ότι θα λύσουµε πολύ µεγάλα προβλήµατα στο νησί µας. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Καββαδά. Ο κύριος Γληγόρης έχει τον λόγο.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: 6 άξονες, 28 µέτρα, 137 bullet point, πάνω από 1.000 έργα, µπορώ να το δω εγώ.
Ποιες είναι, το νέο ΕΣΠΑ λέει, σελίδα 51, τι περιλαµβάνει. Περιφερειακά επιχειρησιακά
προγράµµατα, καθώς και ακόλουθα τοµεακά προγράµµατα. Επιχειρησιακό πρόγραµµα
ανταγωνιστικότητα, επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία. Επιχειρησιακό πρόγραµµα υποδοµές,
µεταφορές, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη. Επιχειρησιακό πρόγραµµα ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναµικού, εκπαίδευση και δια βίου µάθηση. Επιχειρησιακό πρόγραµµα µεταρρύθµιση δηµοσίου
τοµέα. Επιχειρησιακό πρόγραµµα τεχνική βοήθεια. Πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Επιχειρησιακό
πρόγραµµα αλιείας και θάλασσας, plus το JESSICA, τα Σ∆ΙΤ, τα οποία είπε ο κύριος Μαργέλης
πριν, και, και, και.
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι το όραµα, όπως το έχει θέσει η ∆ηµοτική Αρχή για την
επόµενη 5ετία. Εδώ θέλω να κάνω µία παρατήρηση, µάλλον στον κύριο Νικητάκη πρέπει να γίνει η
παρατήρηση, όσον αφορά την καθυστέρηση. ∆ηλαδή από την στιγµή που το κείµενο αυτό δεν
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περιλαµβάνει τα έργα, θα µπορούσε να έρθει λίγο νωρίτερα και ταυτόχρονα εσείς να κάνετε και την
συλλογή. Γιατί; Γιατί ουσιαστικά οι τελευταίες 20 σελίδες που είναι το κοµµάτι, το όραµα σας, νοµίζω
ότι είναι το πρόγραµµα, το οποίο είχατε πριν τις εκλογές. Επιπλέον και το θέµα, το πρόγραµµα της
Τουριστικής Επιτροπής, όπως ψηφίστηκε από το συγκεκριµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Άρα είναι κάτι,
το οποίο θα µπορούσε να έρθει λίγο πιο γρήγορα.
Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα προηγούµενα, 120 σελίδες, είναι ένα κοµµάτι
στατιστικό. Και αυτό θα µπορούσε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το όραµα
σας.
Εµείς δεν συµµετείχαµε, παρότι είχα δηλώσει ότι θα συµµετέχουµε, δεν συµµετείχαµε, έχετε
δίκιο σε αυτό, θέλω να το πω κιόλας, και περιµένοντας και για άλλους λόγους. Να µη τους θυµίσω.
Τώρα, καλοδεχόµαστε και πάλι το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Περιµένουµε και την επόµενη
φάση και θέλω να έρθει, να προσπαθήσετε µάλλον να έρθει όσο πιο σύντοµα γίνεται. Από κει και
πέρα σε όλες αυτές τις δράσεις που υπάρχουν, όπως ανέφερα στην αρχή, στα επιχειρησιακά
προγράµµατα και τα τοµεακά προγράµµατα, κάποια στιγµή πρέπει να γίνει µία κουβέντα και να
πούµε που θα στοχεύσουµε. ∆ηλαδή δεν µπορεί να κινούµαστε σε αυτό. ∆ηλαδή το ετήσιο, θα έρθει
το καινούργιο ετήσιο φέτος; Θα προλάβει να έρθει, ή θα πάει Μάρτης-Απρίλης, που θα έρθει το
δεύτερο.
Και κάποια στιγµή λοιπόν, σε όλες τις δράσεις, που έχει πάρα πολλές, πρέπει να πούµε που
θα κινηθούµε. Αυτό που σας ρώτησα δηλαδή. ∆εν είναι, Οκ, το Ιβάρι ή τα µονοπάτια. ∆εν είναι αυτό
όµως το πρόγραµµα. ∆εν πιστεύω ότι θέλετε να τελειώσετε την θητεία σας και να έχετε τελειώσει το
θέµα των ιβαριών και των µονοπατιών. Πρέπει κάπου να στοχεύσουµε και να πούµε, θα κάνουµε 1015, 20 µεγάλες δράσεις, να τις κυνηγήσουµε, να έχουµε τις µελέτες έτοιµες και από κει και πέρα να
προχωρήσουµε και σε όλα τα υπόλοιπα.
Άρα, εδώ θέλω να πω το εξής. Ότι καλό είναι λοιπόν η ΣΑΤΑ που θα έρθει, έρχεται µάλλον,
να είναι λίγο τροποποιηµένη σε σχέση µε την περσινή. ∆ηλαδή, να πάµε στο κοµµάτι το αναπτυξιακό
και όχι το χιλοάρικο, διχίλιαρο, που είχατε τότε µάλλον ψηφίσει. ∆ηλαδή να µπούµε σε ένα πλαίσιο
αναπτυξιακό και να προτείνουµε 10-15 µελέτες, οι οποίες θα δηµοπρατηθούν προφανώς και δεν θα
γίνουν µε κάποιον άλλον τρόπο, έτσι ώστε να προετοιµαστούµε, αφού έχουµε επιλέξει τους βασικούς
µας άξονες και να προετοιµαστούµε για το επιχειρησιακό που έρχεται.
Εδώ θα µείνω και θα πω ότι το καλοδεχόµαστε και πάλι, όπως και τον Φλεβάρη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Κοντογιώργης.
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω καλυφθεί µε αρκετά τα οποία έχουν λεχθεί. ∆εν θα µπω
στον κόπο να τα επαναλάβω. Πρόκειται για µία καταγραφή έργων και αναγκών του ∆ήµου, µία λίστα
που αναµένεται να εµπλουτιστεί στην πορεία και από την διαβούλευση που θα ακολουθήσει.
Ασφαλώς και θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες που απαιτούνται στο γρηγορότερο δυνατό χρονικό
σηµείο, ούτως ώστε να προλάβουµε να µπούµε σε φάση υλοποίησης.
Η ∆ηµοτική Αρχή δεν θα κριθεί σε αυτό το στάδιο, δεν κρίνεται σήµερα, θα κριθεί στην
πορεία από την αποτελεσµατικότητα της. ∆ηλαδή κατά πόσο θα µπορούσαν να ενταχθούν µία
πλειάδα έργων. Βέβαια όλα αυτά αποκλείεται, σε καµία περίπτωση, αλλά τουλάχιστον τα πιο
σοβαρά, τα θέµατα που αφορούν τη ζωτική λειτουργία του ∆ήµου. Και βεβαίως θα κριθεί και από τις
προτεραιότητες που θα δώσει στα έργα, µόλις ανοίξουν τα χρηµατοδοτική προγράµµατα.
Ξέχωρα όµως απ’ όλα αυτά, ιδιαίτερα σηµαντικό αλλά και καθοριστικό παράγοντα θα
αποτελέσει και η προετοιµασία, το επίπεδο της προετοιµασίας που έχει ο ∆ήµος. Θεωρώ ότι είναι το
κλειδί της επιτυχίας για να µπορέσουµε να πάµε στο επόµενο στάδιο που είναι η ένταξη των έργων.
Εγρήγορση και ετοιµότητα σε επίπεδο προετοιµασίας και µελετών, για να µπορέσουµε να εντάξουµε
έργα. Αυτό είναι το αυτονόητο βέβαια και πρέπει να προλάβουµε, δεν έχουµε την δυνατότητα, δεν
έχουµε την πολυτέλεια στο να αποτύχουµε και πρέπει να κάνουµε τα πάντα, για να µπορέσουµε να
πάµε λιγάκι πιο µπροστά.
Μία τελευταία επισήµανση. Να προσέξει η ∆ηµοτική Αρχή, όχι µόνο την πόλη, αλλά και τον
υπόλοιπο ∆ήµο, τα χωριά και τους Οικισµούς που απαρτίζουν τον ∆ήµο Λευκάδας.
Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Καρφάκη.
ΚΑΡΦΑΚΗ: Σε µία τέτοια ιδανική, µάλλον περιγραφή µίας ιδανικής εικόνας µίας κοινωνίας, ενός
∆ήµου, δεν θα µπορούσε κανείς να πει όχι, δεν την θέλουµε. Πραγµατικά είναι αυτά που πρέπει να
κάνει ο κάθε ένας µας στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον ∆ήµο, στην πατρίδα, για να πηγαίνουν
όλα καλά. Αυτά περιγράφουµε. Αλλά αυτά δεν είναι µόνο του ∆ήµου Λευκάδας. Είναι, όλοι οι ∆ήµοι
της χώρας υποθέτω, ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο κείµενο θα πρέπει να εµφανίσουν.
∆εν θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε όχι, αλλά για µένα λείπει από µέσα από αυτό το
επιχειρησιακό πρόγραµµα, το κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που λόγω της θέσης της πατρίδας µας, λόγω
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της ιδιαιτερότητας του φυσικού πλούτου, θα µπορούσαµε να το έχουµε. Γενικά λείπουν τα έργα
ΕΣΠΑ, τα προγραµµατισµένα, αλλά λείπει κάτι πάρα πολύ βασικό. Λείπει από µέσα το έργο που θα
ανέτρεπε τα οικονοµικά δεδοµένα της Λευκάδας και θα έδινε θέσεις εργασίας στην Λευκάδα πολλές.
Αντί να τους καταγράφουµε λοιπόν τους ανέργους και να τους ενισχύουµε, θα µπορούσαµε να τους
µειώνουµε. Και αυτό το έργο που λείπει, θεωρώ και θέλω και ζητώ να το επανεξετάσετε. Είναι το
έργο νέα µαρίνα, διαπλάτυνση διαύλου, άνοιγµα δρόµου θαλάσσιου βορρά-νότου και υποθαλάσσια
ζεύξη. Για αυτό θα ψηφίσω λευκό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Βλάχος
ΒΛΑΧΟΣ: Θέλω να πω δύο πράγµατα και ενηµερωτικά, αλλά είναι και µέσα στα σχέδια. Για τον
θαλάσσιο τουρισµό που είναι από τους βασικούς πυλώνες του συνολικού τουρισµού στην Λευκάδα,
που όπως είπα και στην άλλη τοποθέτηση µου, είναι η βασική πλέον πηγή του ΑΕΠ του τοπικού, ας
το πούµε, στο Νοµό και για τους σχεδιασµούς του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου µία µικρή
ενηµέρωση, αλλά και για τους στόχους σαν συµβολή στον θαλάσσιο τουρισµό.
Είχαµε πει και σε άλλα Συµβούλια, είµαι σε ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι
προχωρήσανε πάρα πολύ οι χερσαίες ζώνες σε όλα τα λιµάνια, έχουµε σχεδόν όλα τα τοπογραφικά
και προχωράµε στην γραφειοκρατία που απαιτείται για υπογραφές και ΦΕΚ κλπ. Αυτό τι σηµαίνει.
Σηµαίνει, ότι ο ∆ήµος Λευκάδας, µέσω του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου θα µπορεί πλέον να ελέγχει
όλα τα Λιµάνια του Νοµού Λευκάδας, συν το Μεγανήσι, γιατί το Λιµενικό Ταµείο είναι διαδηµοτικό, να
βάλει µία τάξη σε µία ασυδοσία που υπάρχει σήµερα, που κανένας δεν ξέρει τι ισχύει και το κράτος,
είτε ο ∆ήµος, είτε το ∆ηµόσιο, δεν εισπράττει τίποτα. Να βάλει, να βελτιώσει τις παρεχόµενες
Υπηρεσίες, καθαριότητα. Η φιλοδοξία µας είναι σε όλα τα Λιµάνια, ξεκινώντας από το Νυδρί που ήδη
είµαστε στο στάδιο έγκρισης από το Υπουργείο Ναυτιλίας της µελέτης που το ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο θα βάλει 4 υπόγειους κάδους. Αυτό θα γίνει σε όλα τα Λιµάνια, όπου υπάρχει χερσαία ζώνη
θα υπάρχουν σε όλα. Θα είναι µία τεράστια αναβάθµιση όσον αφορά και την αισθητική, αλλά και την
καθηµερινότητα στο κάθε Λιµάνι. Θα ενισχυθεί ο φωτισµός, θα ενισχυθούν όλες αυτές οι
απαιτούµενες παρεµβάσεις που κάνουν καλή την λειτουργικότητα ενός Λιµανιού, δέστρες και ούτω
καθεξής, που σε αυτά τα Λιµάνια δεν έχει πέσει, αµφιβάλλω αν ποτέ έχει πέσει ένα Ευρώ.
Και το δεύτερο στάδιο είναι η νοµιµοποίηση που θα επιχειρήσουµε να κάνουµε σε αυτά τα
Λιµάνια, τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν ούτε άδειες, ούτε τίποτα. Και αυτό θα είναι ένα εµπόδιο
για µελλοντικές επενδύσεις στα ίδια αυτά τα Λιµάνια και µιλάω για ΕΣΠΑ κλπ.
Επίσης, αισθητική
παρέµβαση. Και αναφέροµαι στον περιβάλλοντα χώρο. Ήδη στο Νυδρί έχουµε κάνει µία παρέµβαση
και θα ολοκληρωθεί µε την ψήφιση του νέου προϋπολογισµού η επόµενη παρέµβαση. Στο Λιµάνι της
πόλης που ήδη φαίνονται οι παρεµβάσεις που κάναµε, και αναφέροµαι παγκάκια, φωτισµοί κλπ. Το
ίδιο θα γίνει λίγο-πολύ. Επίσης φιλοδοξούµε να µπορεί να υπάρχει µία ηλεκτρονική διασύνδεση
µεταξύ των Λιµανιών, ώστε όταν έρχεται κάποιος και δεν βρίσκει θέση εδώ στο Λιµάνι και ξέρουµε
µέσα από τον υπολογιστή ότι υπάρχει στο Λιµάνι της Νικιάνας, να πάει στην Νικιάνα. Αλλά να του
δίνουµε τη δυνατότητα στον τουρίστα, να τον ενηµερώνουµε. Τώρα υπάρχει ένα χάος.
Με όλες αυτές τις παρεµβάσεις, και όσες άλλες χρειαστούν, master plan κλπ., κλπ.,
πιστεύουµε από την πλευρά µας, ότι θα αναβαθµίσουµε τα Λιµάνια και µέσω της αναβάθµισης των
Λιµανιών, θα αυξήσουµε ποιοτικά όσο γίνεται τον θαλάσσιο τουρισµό στην Λευκάδα. Αυτές είναι οι
φιλοδοξίες µας και πιστεύουµε το συντοµότερο δυνατόν να προχωρήσουµε, ξεκινώντας από το
επόµενο καλοκαίρι, να φανεί αυτή η παρέµβαση του ∆ήµου στα Λιµάνια που θα ενταχθούν σε
χερσαίες ζώνες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κυρία Γαζή Σωτηρία θέλει να µιλήσει. Έχει τον λόγο. Ο κύριος Βλάχος και µετά είναι
ο κύριος Γαζής. Εντάξει.
ΒΛΑΧΟΣ: Τώρα εξαιτίας της πολιτικής µας αφετηρίας αυτής της ∆ηµοτικής Αρχής, αλλά και της
συνέχισης µέχρι τώρα µίας συγκεκριµένης πολιτικής πράξης, από αυτό ακριβώς το θέµα
καταπιάνοµαι για να δηλώσω µία αντιφατικότητα, µία αντίφαση που για µένα κρίνει και το όλο
κείµενο, πιστεύω, πολιτικά βεβαίως.
Ανάµεσα σε κάποιες λέξεις που αναφέρονται στο όραµα του ∆ήµου, µιλάει για κοινωνικό
όφελος, συλλογικό συµφέρον και ανάµεσα στο ποιες χρηµατοδοτικές δυνάµεις επικαλείται, ή
επικαλεί, για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν αυτό το όραµα που υπάρχει στη σελίδα 81. ∆ηλαδή
µία αντιφατικότητα ανάµεσα στο όραµα της σελίδας 125, που συµφωνώ απόλυτα βέβαια, και
ανάµεσα στην αλλαγή, θα έλεγα εγώ, και δεν ξέρω πως αυτή η σελίδα βρέθηκε εδώ µέσα, στην
αλλαγή, όσον αφορά τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από ιδιωτικά κεφάλαια και ξέρουµε τι σηµαίνει
σήµερα που η Ελλάδα περνάει µία πρωτοφανή οικονοµική κρίση και µία πρωτοφανή λεηλασία από
το ιδιωτικό κεφάλαιο, δεν ξέρω πραγµατικά πόσο αυτό θα µπορέσει να είναι ασφαλές για αυτές τις
κουβέντες που λέµε για το όραµα µας.
Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά εγώ θα καταθέσω την διαφωνία µου
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όσον αφορά, ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο σήµερα, όπως παρουσιάζεται στην Ελλάδα και από αυτούς
που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, και µε τον τρόπο που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, γιατί αν κάναµε
κουβέντα για κεφάλαιο ιδιωτικό πριν 5 χρόνια ή 10 χρόνια που η Ελλάδα είχε µία οικονοµική
διάσταση, οικονοµική βάση µεγάλη, καλή εν πάση περιπτώσει, θα ήταν αλλιώς τα πράγµατα. Εγώ
λοιπόν εκτιµώντας όλα αυτά, δεν συµφωνώ καθόλου, ότι το ιδιωτικό κεφάλαιο σήµερα µπορεί
πραγµατικά να συνεισφέρει για το συλλογικό όφελος. Και θέλω να καταγγείλω πολιτικά, ότι µέσα σε
αυτήν την σελίδα την 81, µπορεί να χωρέσει οτιδήποτε για την δραστηριότητα ενός ∆ήµου, εάν
πραγµατικά δεν φροντίσουµε και δεν έχουµε τα µάτια µας και την θέληση µας δεδοµένη. Μπορεί να
χωρέσει διαχείριση των υδάτων, του νερού, µπορεί να χωρέσει διαχείριση των απορριµµάτων,
µπορεί να χωρέσει ακόµα και µερική ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του ∆ήµου και όλα αυτά τα
πράγµατα. Εγώ µε αυτά είµαι εντελώς αντίθετος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Γαζής.
ΓΑΖΗΣ: Απλώς στο κοµµάτι της εκπαίδευσης λίγο να µείνω. Το έχουµε συζητήσει και µε τον κύριο
Κούρτη, αλλά και µε τον κύριο Κατηφόρη, ότι εάν στα επόµενα 4 χρόνια καταφέρουµε να βάλουµε τις
βάσεις να γίνει µία νέα σχολική µονάδα στη Νότια Λευκάδα, θα ήταν ό,τι καλύτερο πιστεύω και για τα
παιδιά της περιοχής πίσω, νέο ∆ηµοτικό Σχολείο για παράδειγµα. Αναφέροµαι σε ∆ηµοτικό Σχολείο,
πρωτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ιότι πιστεύω ότι, το Νηπιαγωγείο που; Όχι, όχι παιδιά. Ένα σχολικό
κέντρο τέλος πάντων. Χώρια που θα δώσει, πέρα από το µεγάλο όφελος που θα έχει για τα παιδιά
που θα εκπαιδεύονται σε ένα κτίριο µε σύγχρονα µέσα και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται τα παιδιά
εκεί στη νότια Λευκάδα για να έχουν και ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης µε τα άλλα παιδιά .Γιατί να σας
πω το πώς γίνεται η εκπαίδευση στο νυν σχολικό κτίριο, σας προσκαλώ να έρθετε µία βροχερή µέρα
εκεί να δείτε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Αυτό, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Αρβανίτης.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Στον στρατηγικό σχεδιασµό, στον οποίο καταγράφονται όλοι οι στόχοι της ∆ηµοτικής
Αρχής για τα επόµενα χρόνια, αναφέρονται και θέµατα πολιτισµού και υποδοµές, αλλά δεν έχει
αναφερθεί το θέµα του Κλειστού Θεάτρου, το οποίο, παρά το ότι θέλει πολλά χρήµατα να γίνει, δεν
πρέπει να το ξεχνάµε και πρέπει να αποτελεί έναν στόχο µας και να καταγραφεί και αυτό. Γιατί χωρίς
αυτό δεν µπορεί να έχουµε ουσιαστικές καλές εκδηλώσεις και δεν µπορεί να έχουµε καθόλου τον
χειµώνα µία αίθουσα, να κάνουµε τις πολιτιστικές µας δραστηριότητες. Το θεωρώ µία παράλειψη
που θα πρέπει να συµπληρωθεί. Το Θέατρο το κλειστό.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Είναι γραµµένο στην πρώτη γραµµή.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ: Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Σέρβος.
ΣΕΡΒΟΣ: Για τα ζητήµατα υποδοµών, κύρια ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι γεγονός ότι το όραµα
για µεγάλα έργα, απαιτεί και µεγάλες χρηµατοδοτήσεις. Όσον αφορά τώρα τα µικρά κοµµάτια, όσον
αφορά τα µικρά έργα, για διαχείριση υδάτων ή για γεωτρήσεις, έχουµε κάνει ήδη κάποια
ικανοποιητικά βήµατα στην διάρκεια που πέρασε, µια και τέθηκε το ερώτηµα, τι έχουµε κάνει για
γεωτρήσεις.
Να αναφέρω χαρακτηριστικά τη νέα γεώτρηση Βασιλικής. Την αντικατάσταση του αντλητικού
συγκροτήµατος του Αγίου Νικήτα µέσα στο καλοκαίρι για ενίσχυση της παροχής µε µεγαλύτερης
ισχύος αντλητικό συγκρότηµα. Την αντικατάσταση του αντλητικού του Καλάµου και του Καστού.
Βέβαια εκεί είχαµε βλάβη. Την αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος στην αρδευτική
γεώτρηση στους Σίβρους. Στις πηγές Καρούχα. Αυτά είναι κάποια που κάναµε, όπως επίσης και την
αξιοποίηση για καλύτερη διαχείριση της γεώτρησης ... που ενισχύσαµε το δίκτυο ύδρευσης για τις
περιοχές στους Σφακιώτες και πίσω.
Το τι θα κάνουµε. Είναι δροµολογηµένη ήδη η αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος
στην γεώτρηση Καρδέρη µε µεγαλύτερης ισχύος, για αύξηση παροχής τους καλοκαιρινούς µήνες.
Καθώς επίσης και η αντικατάσταση των σωληνώσεων αυτής της γεώτρησης, όπως και της
γεώτρησης του Αγίου Νικήτα.
Είναι δροµολογηµένη ήδη και το έχουµε ψηφίσει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
αναµόρφωση του προϋπολογισµού για το 15, η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Κατωχώρι.
Έχουµε συζητήσει για την υδροµάστευση στο Αηδονάκι. Αυτά είναι για άµεσα. Μέσα στο 16 θα
υλοποιηθούν, ή θα ξεκινήσουν από το 15. Προχωράµε για µελέτη, έρευνα, για νέα γεώτρηση στην
περιοχή του Αγίου Νικήτα. Εξετάζουµε την δυνατότητα νέας γεώτρησης σε οικόπεδο του ∆ήµου στην
περιοχή Καλάµου-Καστού ,στο Μύτικα βέβαια η γεώτρηση και άµεσα θα κάνουµε την αναβάθµιση
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και στήριξη της γεώτρησης στην περιοχή Πεύκα Αγίου Πέτρου.
Αυτά όσον αφορά τι γίνανε ή θα γίνουν άµεσα για τις γεωτρήσεις. Βέβαια δεν θα σταµατήσει
η υδρογεωλογική έρευνα της περιοχής όλου του ∆ήµου για ενίσχυση του δικτύου. Φυσικά, όσον
αφορά τώρα το µεγάλο έργο για την ύδρευση, είναι αυτό που κατά καιρούς, θυµίζω, έχουµε
αναφέρει εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κάτι που ξεκινάει, µας έχουν πει από το Υπουργείο, για νέο
αγωγό από τις πηγές Αγίου Γεωργίου.
Και θέλω να πω, ότι το έργο αυτό πιθανόν να είναι και φθηνότερο από τα έργα αφαλάτωσης,
από τα συγκροτήµατα αφαλάτωσης. Τώρα, για την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Όσον αφορά
µεγάλο κοµµάτι του ΕΣΠΑ θα πάει για την ύδρευση. Όµως δεν µπορούµε µε τα προγράµµατα ΕΣΠΑ,
είναι πολύ µικρά, να αντικαταστήσουµε τον κεντρικό αγωγό από τις πηγές Αγίου Γεωργίου. Είναι
έργο της τάξης των πάνω από 100 εκατοµµύρια. Από τη στιγµή που τα προγράµµατα ΕΣΠΑ είναι
700-800 χιλιάδες. Ετήσια.
Τώρα, για την αποχέτευση. Είναι αναλυτικά εδώ µέσα και προβλέπονται πάρα πολλά.
Βέβαια είναι µεγάλα έργα, απαιτούνται µεγάλα ποσά και εδώ ο αγώνας µας θα είναι πως θα
µπορέσουµε να τα εντάξουµε σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.
Το ίδιο ισχύει και για αυτό που ειπώθηκε στην αποχέτευση της Νικιάνας. Σωστή η
παρατήρηση, ήδη έχει προχωρήσει ένα κοµµάτι, αλλά για να ολοκληρωθεί απαιτείται µεγάλο ποσό
ακόµη. Για την σύνδεση µε τον βιολογικό Λευκάδας εννοώ, έτσι; Και προφανώς απαιτείται και η
ολοκλήρωση του σχεδίου. Γιατί χωρίς σχέδιο, από πού θα περάσουν οι αγωγοί; Εντάξει; Είναι
ενταγµένο όµως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κύριος Βικέντιος.
ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Καταρχήν θέλω πριν ξεκινήσω να πω κάτι κι εγώ, κάποιες παρατηρήσεις. Να δώσω
συγχαρητήρια στον Πάνο τον Γαζή. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που λέει την αλήθεια, σαν
Εκπαιδευτικός και ∆ιευθυντής, όταν εγώ 4 χρόνια 5, ότι το ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικής µε την
συνένωση που έγινε µε τα άλλα χωριά, δεν έχει ούτε τουαλέτες για τα παιδιά. Και δεν υπάρχει
χωρητικότητα. Αλλά πήγαν να µε κρεµάσουν όλοι. Εκτός από δω. Και σε συγχαίρω που λες την
αλήθεια και την πραγµατικότητα. Γιατί έτσι είναι η πραγµατικότητα. Και το ∆ηµοτικό Σχολείο στον
Άγιο Πέτρο είναι έτοιµο να πέσει µέσα, ένα τεράστιο κτίριο. Και σου δίνω συγχαρητήρια γιατί λες την
αλήθεια. Και µπράβο σου.
Όσον αφορά για τις υποδοµές. Η περιοχή της Πόντης έχει µία αναπτυσσόµενη περιοχή. Με
πλαστικές σωλήνες, αγαπητέ Κώστα, το ξέρεις, δεν µπορεί να λειτουργήσουν. Εάν δεν κάνουµε µία
δεξαµενή πιο πάνω, την οποία εµείς την γεώτρηση που κάναµε πιο πάνω, αλλά κόψαµε το νερό από
τον Αι Γιάννη, δεν πρόκειται ποτέ, θα έχουµε συνέχεια προβλήµατα και θα µας κοστίσει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ σε χρήµα.
Να προβλέψουµε στον προϋπολογισµό µία δεξαµενή πάνω ψηλά στο βουνό, διότι η Πόντη
πλέον σήµερα µε τον Άγιο Πέτρο έκλεισε, όλα κλείσανε, θέλει δεξαµενή. Αυτή είναι ανάπτυξη
πραγµατικά. ∆εν υπάρχει νερό. Το γνωρίζει και ο ... εδώ.
Λοιπόν, όσον αφορά, δεν θέλω, γιατί µε κάλυψαν όλοι οι Συνάδελφοι, αγαπητέ Νικητάκη, για
δεύτερη φορά δεν µου βάζεις το Λιµάνι της νότιας Λευκάδας. Στις υποδοµές. Μέχρι χωροθέτηση
έχει. Στον Άγιο Νικόλαο, µετά τον βιολογικό. Είχε πάρει και χωροθέτηση, βεβαιότατα. Αν θέλει να
µας βοηθήσει ο κύριος Μαργέλης, εδώ είναι. Είχε πάρει και χωροθέτηση. Ναι, την προηγούµενη
φορά είπαµε, θα το κοιτάξουµε να το βάλουµε. Ήταν στο πρώτο ΕΣΠΑ, το οποίο είχε πάρει µέχρι
χωροθέτηση µε 1,5 εκατοµµύριο Ευρώ. Άσχετο αν δεν προχωρήσανε. Παραµένει, είναι πραγµατικά
για την Λευκάδα ό,τι το καλύτερο, να ανοίξει ο διάδροµος για την Ευρώπη. ∆ηλαδή τι; Επειδή δεν το
κάνανε κάποιοι άλλοι ή δεν το προχωρήσαµε, πρέπει να µείνει εκεί; Να υπάρχει µέσα. Μέσα στην
τετραετία βλέπουµε. Ελπίζω ότι θα έχουµε ΕΣΠΑ. Κυβέρνηση είστε, θα πάρετε κάτι παραπάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλει κάποιος να δευτερολογήσει; Κύριε Μαργέλη.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Πάρα πολύ γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα. ∆ύο λεπτά. 2-3 λεπτά, παραπάνω δεν
θα πάω. Σταµάτησε µε ό,τι ώρα θες. Περιµένουµε, 12 η ώρα είναι τώρα εδώ πέρα, εντάξει, ό,τι
θέλεις.
Θα κάνω ορισµένες παρατηρήσεις. Προσέξτε να δείτε. Έβαλε ένα θέµα ο Στάθης και µου
έδωσε το ερέθισµα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πριν µερικά χρόνια το ποιος θα βάλει τους πόρους για
την ανάπτυξη, ήταν ιδεολογικό θέµα. Αν έπρεπε να το βάλουν οι ιδιώτες ή αν έπρεπε να το βάλει το
κράτος. Και σεβαστή κάθε άποψη. Σήµερα, πιστεύω όµως, ότι όλοι είµαστε αναγκασµένοι εκ των
πραγµάτων να αναθεωρήσουµε την άποψη µας. Με συγχωρείς. ∆εν σε διέκοψα, άκουσε µε τώρα.
Με δεδοµένο ότι χρειάζονται πόροι, έγκυροι Οικονοµολόγοι, Υπουργοί της Κυβέρνησης,
λένε ότι για να ανακάµψει η Ελληνική οικονοµία, προσδοκούν επενδύσεις τα επόµενα χρόνια και
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία προσδιορίζουν σε 80 δις. Πέρα από
το ΕΣΠΑ. Αυτά λοιπόν δεν τα λέω εγώ, τα λένε και οι Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο ίδιος ο
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Πρωθυπουργός πήγε στην Αµερική και ζητούσε επενδύσεις για τον τόπο. Άρα θέλω να πω σήµερα,
πέρα από το να είναι ιδεολογικό, γιατί πιστεύω ο κάθε ένας, είναι πραγµατικό το θέµα της ανάγκης να
µετέχουν και ιδιωτικά κεφάλαια, προκειµένου να γίνουν οι υποδοµές που χρειάζονται, αναπτυξιακά
έργα που χρειάζονται, οι παρεµβάσεις που χρειάζονται για να ανακάµψει η οικονοµία της χώρας. Με
αυτήν την έννοια είπα εγώ λοιπόν ότι καλωσορίζω την άποψη, την αντίληψη, ότι ναι, θα
αξιοποιήσουµε και αυτά τα εργαλεία, προφανώς µε δικές µας αποφάσεις και µε όρους δικούς µας.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, όλα αυτά που είπαµε, εγώ εντάξει τα καλωσορίζω, πάρα
πολλά είπαµε, χρειάζονται δύο πράγµατα. Χρειάζεται προετοιµασία, για να µπορέσουµε να
αξιοποιήσουµε τους πόρους και τις δυνατότητες. Χωρίς προετοιµασία δεν γίνεται τίποτα και
χρειάζεται πολύς χρόνος για την προετοιµασία. Βλέπετε τι γίνεται. ∆εν µπορούµε την άµµο να
κάνουµε ... των ακτών. Ένα χρόνο, ενάµιση παλεύουµε. Και το δεύτερο που χρειάζεται είναι
εποµένως επιτάχυνση των ρυθµών. Πρέπει να τρέξουµε µε πιο γρήγορους ρυθµούς, προκειµένου
να προλάβουµε και να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Το επόµενο που θέλω να πω, είναι δύο παρατηρήσεις σε σχέση µε κάποια πράγµατα που
αναφέρει και η εισήγηση. Το ένα λέει λοιπόν, και το λέει και η εισήγηση, αλλά κυρίως το λέει η
νοµοθεσία και το λένε και οι οδηγίες και οι κατευθύνεις που δίνονται, ότι χρειάζεται να δηµιουργηθεί
στον ∆ήµο ένας ισχυρός µηχανισµός προγραµµατισµού, ο οποίος θα ασχολείται όχι µόνο µε τη
σύνταξη του προγραµµατισµού. Με την παρακολούθηση του προγραµµατισµού, µε την αξιολόγηση
του προγραµµατισµού, µε την εισήγηση διορθωτικών παρεµβάσεων και κάτι τέτοιο ∆ήµαρχε δεν το
έχουµε κάνει. Εγώ θα σε παρακαλούσα να το δεις, τα επόµενα χρόνια να το κάνουµε. Να
δηµιουργήσουµε στον ∆ήµο µία Υπηρεσία, µία οµάδα προγραµµατισµού, η οποία θα ασχολείται µε
αυτά τα ζητήµατα και θα τα παρακολουθεί στην εξέλιξη τους.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανέστατα ως σκέψη είναι σωστή και δεν νοµίζω να υπάρχει και κανένας στην
αίθουσα να συµφωνεί. Υπάρχει ένα ερώτηµα εδώ. Ότι έχουµε ένα τµήµα προγραµµατισµού και
πληροφορικής, αυτό στο οποίο αναφέρεσαι, στο οποίο έχουµε µία Προϊσταµένη και µισή υπάλληλο.
Η οργάνωση αυτού του τµήµατος εποµένως µε όρους, πώς να το πούµε, σήµερα, τώρα να
µπορέσεις να το επανδρώσεις µε σοβαρό τρόπο, είναι αδύνατη.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Το αντιλαµβάνοµαι, την δυσκολία. Όµως στη ζωή µας προτεραιότητες βάζουµε, για να
αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες. Θα έλεγα εγώ, και κλείνω την παρέµβαση µου αυτή µε αφορµή αυτό
που είπες, θα µπορούσες ∆ήµαρχε να πάρεις δύο Μηχανικούς, έχει 10 Μηχανικούς η Πολεοδοµία,
να πάρεις δύο Μηχανικούς, προτεραιότητες λέω βάζουµε. Τι να κάνουµε δηλαδή; Να τους βάλουµε
στην οµάδα προγραµµατισµού. Να παρακολουθούν όλα αυτά τα ζητήµατα, να ασχολούνται µε την
ωρίµανση των έργων, για να τα εντάξουµε στο ΕΣΠΑ. Θέλει µία ισχυρή διαδικασία. Η δική µου
γνώµη είναι, την καταθέτω, αξιολόγησε την.
Η επόµενη παρατήρηση που θέλω να κάνω, στον άξονα 6 λέτε διάφορες παρεµβάσεις που
πρέπει να κάνουµε για τον ∆ήµο, τις Υπηρεσίες του, την λειτουργία του. Είναι πολύ σωστά όλα. Εγώ
θα προσθέσω και κάτι άλλο όµως. Πρέπει να κάνουµε και παρεµβάσεις για την καλύτερη λειτουργία
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. ∆ηλαδή λέµε όλα, δεν λέµε την λειτουργία του ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Λέµε
να κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να το κάνουµε. Αλλά πρωτίστως πρέπει να βελτιώσουµε την
λειτουργία του δικού µας ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Να το κάνουµε πραγµατικά όργανο που θα
διαβουλεύεται, που θα εκφράζει απόψεις, που θα συνθέτει απόψεις, θα παίρνει τις µεγάλες
αποφάσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το επόµενο που θέλω να πω, δύο και θα τελειώσω. Λέω, ας τολµήσουµε. Ειπώθηκε από
κάποιον Συνάδελφο νωρίτερα. Ας πούµε ότι τον Κάλαµο και τον Καστό, λέω εγώ, τα κάνουµε
πράσινα νησιά, µε ό,τι σηµαίνει αυτό. Ας το δοκιµάσουµε και ας το τολµήσουµε. Όφελος θα έχουµε.
Να το κάνουµε. Είναι καινοτοµία, είναι καινούργια ιδέα . Ας το δοκιµάσουµε, λέω.
Και το τελευταίο που θέλω να πω. Προτείνετε 6 άξονες και καλά κάνετε. Εγώ θα έλεγα, ότι
ο
ος
θα µπορούσαµε να προτείνουµε και 7 άξονα. Ποιος είναι ο 7 άξονας; Είναι αυτός που θα έχει
σχέση µε την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Με την λογική που είπα και νωρίτερα. Θα
µπορούσαµε δηλαδή στον ∆ήµο να κάνουµε µία Υπηρεσία, η οποία, ένα αντίστοιχο µε το ΚΕΠ,
Κέντρο Υποδοχής Επενδύσεων, παραδείγµατος χάρη, ή µία Υπηρεσία η οποία θα ασχολείται και θα
βοηθάει όλους, από τους µικρούς επαγγελµατίες, µέχρι τους µεσαίους ή τους µεγαλύτερους
επενδυτές, που θέλουν στον τόπο κάτι να κάνουν. Να τους υποδέχεται, να τους εξηγεί, να τους λέει
τις δυνατότητες, να παρακολουθεί τους φακέλους, την πορεία των θεµάτων, να τρέχει, να
ενηµερώνει τον ∆ήµαρχο. ∆ηλαδή, δείτε το αυτό το πράγµα. Νοµίζω θα µας βοηθήσει. Θα είναι
χρήσιµο.
Τελειώνω, θέλω να πω ότι εγώ καλοδέχοµαι αυτή την δουλειά που έγινε. Προφανώς είναι
µία δουλειά που έγινε, δεν την απορρίπτω. ∆εν θα ψηφίσω ναι όµως, θα ψηφίσω λευκό για όσους
λόγους ανέφερα νωρίτερα. Θα ήθελα να γίνει µε άλλο τρόπο, θα ήθελα για την ζεύξη µία διαφορετική
αντιµετώπιση, θα ήθελα έναν άλλο τρόπο λειτουργίας µας.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος άλλος Συνάδελφος που θέλει να δευτερολογήσει; Είναι κάποιος άλλος; Όχι.
Ο κύριος ∆ήµαρχος.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Απλώς θέλω να πω το εξής. Εγώ δεν είµαι εναντίον του να συµβάλλει ο ιδιωτικός
τοµέας, αλλά ακούστε κάτι τώρα. Ο ιδιωτικός τοµέας, ο ιδιώτης, ο κεφαλαιούχος που θα έρθει στην
χώρα µας, την οποία καταστρέψανε, θα έρθει µε πάρα πολλά όπλα και µε πάρα πολλά
πλεονεκτήµατα. Ο ιδιώτης, ο κεφαλαιούχος ο Ευρωπαίος, οι λήσταρχοι που θα πάνε σε µία άλλη
χώρα νορµάλ, όπως στην Τουρκία, θα πάνε µε τον σεβασµό για τα δικαιώµατα του λαού, των
εργαζοµένων και λοιπά. Αυτό καθόλου δεν µε πειράζει εµένα. Αυτό που µε πειράζει όµως για την
τωρινή µας Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ πιστεύω ακόµα σε αυτήν την ∆ηµοτική οµάδα,
την ∆ηµοτική Αρχή, πιστεύω ότι το στίγµα είναι καθαρά αριστερό και µε καλύπτουν τα περισσότερα
από δω πέρα, εγώ απλώς εξέφρασα την αντίθεση µου, την πολιτική µου αντίθεση και βεβαίως θα
ψηφίσω αυτό το σχέδιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό είναι να εκφράζονται όλα αυτά, για να διευκρινίζονται κιόλας, γιατί µερικά
πράγµατα. Τώρα να µου επιτρέψετε µία παρατήρηση. Στο προηγούµενο θέµα µας έγινε παρατήρηση
γιατί πάµε να το περάσουµε γρήγορα και ασκήθηκε µία κριτική και εν πολλοίς ήταν και σωστή αυτή η
κριτική, σε σχέση µε το διαδικαστικό. Προσέξτε όµως την αντίφαση σας τώρα Συνάδελφοι. Και δεν
αναφέροµαι σε όλους τους Συναδέλφους. Αναφέροµαι σε ορισµένους µε βάση τις τοποθετήσεις τους.
Έχουµε ένα σχέδιο τέτοιο πολύ συγκεκριµένο και σαφές, που το ξανακουβεντιάσαµε ως
σχεδιασµό και µε µία µιζέρια και µε µία, χρησιµοποιώ λέξη επιεική ας πούµε, και µε µία µιζέρια
προσπαθούµε να βρούµε τρόπους να µη το ψηφίσουµε. Προσωπικά δεν µε ενδιαφέρει, όχι δεν µε
ενδιαφέρει, δεν µε ενδιαφέρει µε την έννοια ότι αν κάποιος έχει κάνει την επιλογή του σώνει και καλά
να ψάχνει να βρει αφορµές να µη το ψηφίσει, είναι δικαίωµα του και προφανώς κρίνεται και αυτός,
κρινόµαστε κι εµείς. 9
Εγώ όµως θέλω να σας πω το εξής. Επειδή πάρα πολλοί από σας αµφιβάλλω αν το
διαβάσατε, οι σελίδες 126 και 127 που ουσιαστικά αυτές οι δύο είναι, µέσα σε δύο σελίδες το όραµα
ενός ∆ήµου, πάρτε και άλλα σχέδια παρόµοια επιχειρησιακά άλλων ∆ήµων, να δούµε αν τα οράµατα
µας ταιριάζουν. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας της µιας και της άλλης ∆ηµοτικής Αρχής.
Για µας η ιστορία της διαβούλευσης και η ιστορία του επιχειρησιακού δεν είναι µία τυπική
διαδικασία. Είναι µία ουσιαστική διαδικασία. Ο Μάρκος είπε, αλλά µάλλον µερικοί δεν τον ακούσατε,
ότι έχει χτικιάσει να µαζεύει τις προτάσεις, να συζητάει µε τους Προέδρους. Αυτήν την διαδικασία
γιατί την υποτιµάτε; Και δεν εννοώ ως κόπο. Εννοώ ως συµµετοχή. Αυτό εννοώ.
Οι δράσεις εδώ πέρα είναι ενδεικτικές. Άκουσα διάφορους εδώ πέρα να λένε το τάδε έργο.
Έχουµε επόµενη φάση µε έργα. ∆ηλαδή πόσες φορές πρέπει να το εξηγήσουµε; Όπως και µε το
χωροταξικό. Κατά τη γνώµη µου είναι λαϊκισµός και το λέω ευθέως και καθαρά, και όποιος
προσβληθεί ας προσβληθεί, να αραδιάζουµε έργα για να µας ακούσουν ότι είπαµε. Αφού το επόµενο
στάδιο είναι τα έργα τα συγκεκριµένα να µπούνε. Και το έχουµε πει εδώ, ότι αυτό το στάδιο είναι οι
δράσεις οι ενδεικτικές. Και δεν εξαντλούν τα έργα την λογική µας. Την κατεύθυνση δίνουν µέσα από
αυτόν τον σχεδιασµό. Το στίγµα µας δίνουν.
Η άλλη παρατήρηση που θέλω να κάνω, είναι, να µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εδώ δεν
υπάρχουν παρθενογενέσεις. ∆ηλαδή, άκουσα τοποθετήσεις του εξής τύπου: Και θα βάλω κι εγώ
ερωτήµατα. Ρητορικά βέβαια. ∆εν περιµένω απάντηση. Εδώ και 30 χρόνια, γιατί µας τέθηκε εµάς
για τον έναν χρόνο, ποιο ήταν το σχέδιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας; Θα µας το
δείξει κανείς; Και αναφέροµαι σε ανθρώπους που χρηµάτισαν καµιά 20αριά χρόνια από διάφορες
θέσεις. Και αναφέροµαι στον κύριο Μαργέλη συγκεκριµένα. ∆εν το κατάλαβα. Εγώ νοµίζω απαιτείται
σεβασµός απ’ όλους και προς όλους. ∆εν µπορώ να ακούω τοποθέτηση από έµπειρο
αυτοδιοικητικό, να µου λέει σε ένα χρόνο γιατί δεν χωροθετήσατε το λιµάνι του Βληχού; Και τον
ακούει και ο πολίτης και σου λέει, µωρέ παιδί µου, γιατί δεν το χωροθετήσανε;
Αν θέλουµε εποµένως να είµαστε σοβαροί και να κάνουµε σοβαρή κριτική, η οποία από εµάς
είναι καλοδεχούµενη, θα πρέπει µε δίκαιο τρόπο να κρίνουµε. Μπήκε ένα ζήτηµα για την σελίδα 81
και το δηµόσιο χαρακτήρα. Αποσαφηνίζω, γιατί εντάξει, εγώ δεν λέω υποχρεωτικά πρέπει να το
γνωρίζετε, αλλά πρέπει να ξέρετε, ότι εδώ αναφέρονται, στη σελίδα 79,80, 81 τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που πρέπει να µπούνε στον επιχειρησιακό σχεδιασµό, όπως είναι το Πράσινο Ταµείο, αυτά
που ισχύουν στην χώρα µας.
Θα κριθούµε για το αν βάζουµε σε προτεραιότητα τον δηµόσιο χαρακτήρα των σοβαρών
έργων, όταν θα πάµε στο επόµενο στάδιο που θα γράψουµε ποιο έργο και θα γράψουµε και την
πηγή χρηµατοδότησης δίπλα. Εκεί θέλω να µας κρίνετε άπαντες.
Αυτό δεν έχει να κάνει µε αντίθεση στο ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας. Η
επιχειρηµατικότητα είναι άλλο πράγµα, έχει σηµασία πως γίνεται. Εγώ συµφωνώ µε αυτό που είπε
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στην δευτερολογία του ο Στάθης. Με ποιο τρόπο γίνεται. Αλλά εδώ, στο επιχειρησιακό, τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία πρέπει να µπουν. Είναι τυπικά εργαλεία, τα οποία µε βάση χρηµατοδοτείται
η χώρα µας. Ξαναλέω, για να µην έχουµε παρεξηγήσεις, γιατί συνηθισµένος είµαι άλλωστε, να
διαβάσω κάτι διαφορετικό αύριο σε ορισµένους που γράφουν φερόµενους ως δηµοσιογράφους. ∆εν
αναφέροµαι στην επιχειρηµατικότητα. Αναφέροµαι, επαναλαµβάνω, σε µία λογική ληστών που
υπάρχει από ορισµένους και σε σχέση µε τη χώρα µας. Άρα εµείς θα κριθούµε στο θέµα αυτό της
σελίδας 81, από το ποια είναι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ποιες, συγγνώµη, είναι οι χρηµατοδοτικές
πηγές, τις οποίες θα προτείνουµε στα έργα, για τα οποία συζητάµε.
Επίσης, δεν ξέρω, υπάρχει µία αγκύλωση µε την ζεύξη; Μου φαίνεται; Υπάρχει µία
αγκύλωση; Την άκουσα αυτή τη φράση σήµερα πάρα πολλές φορές. Και δεν αναφέροµαι στους
Συναδέλφους που καλοπροαίρετα λένε, που κι εγώ το έχω άγχος και πρέπει να δούµε, να πιέσουµε
στην κατεύθυνση να υλοποιηθεί. Υπάρχει µία αγκύλωση όµως ως προς τον χαρακτήρα της ζεύξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλώς ή κακώς, συζήτησε, συζήταγε 3 ώρες, πήρε µία απόφαση. Αυτή που
πήρε εδώ και µερικούς µήνες. Να θυµίσω ποια είναι η λογική της δηµοπράτησης του συγκεκριµένου
έργου µε τα 80 εκατοµµύρια; ∆εν θα το κάνω, γιατί χρειάζεται χρόνος. Τα έχουµε πει εδώ όµως. Εάν
θέλει η Κυβέρνηση να την προχωρήσει, είναι δικαίωµα της. Εµείς δεν συµφωνούµε. ∆εν
συµφωνούµε. Και το λέµε µε πολύ καθαρό και ευθύ τρόπο. Εµείς θεωρούµε ότι το έργο µπορεί να
γίνει πολύ φθηνότερα, µε πολύ λιγότερα χρήµατα και να είναι εξίσου αποτελεσµατικό και να
τελειώνουµε µε αυτό το πανηγύρι της ζεύξης και της ζεύξης.
Και βεβαίως δεν µπορούµε εµείς να δεσµευτούµε, αν θα έχουµε χρηµατοδότηση για αυτό.
Αγώνα δίνουµε. Μάχη καθηµερινή. Ξεχνάµε µέσα σε ποιες συνθήκες γίνονται ο΄λα αυτά; Μπήκε
επίσης ένα ερώτηµα, δεν είµαστε έτοιµοι, δεν έχουµε µελέτες. Βγήκε απόφαση, λες και είµαστε στο
∆ικαστήριο. Ο κύριος Μαργέλης το είπε. Εγώ ενδεικτικά να πω µερικές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε, θα µπορούσες να το πεις την ώρα που το έλεγε ο κύριος Μαργέλης,
να το απαντήσει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως θα µπορούσε και ο κύριος Μαργέλης να κάτσει να ακούσει τον ∆ήµαρχο.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Αλλά πιστεύω καλύτερα, πιο δηµοκρατικά θα είναι, να ήταν
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συµφωνώ µαζί σου, µπορείτε να απευθυνθείτε στον κύριο Μαργέλη για το ζήτηµα της
∆ηµοκρατίας, στο οποίο αναφέρεστε. Εγώ αναφέροµαι. Για τον βιολογικό δεν είναι έτοιµη η µελέτη
9,5 εκατοµµύρια; Για τις επεκτάσεις µε τις υδρεύσεις, δεν είναι έτοιµες οι µελέτες; Για την πλατεία της
Παραλίας, δεν είναι σχεδόν έτοιµη η µελέτη; Και αναφέρω ενδεικτικά µερικές. Στα σοβαρά όµως
µπορεί να πιστεύει κανείς, ότι οι µελέτες που κάνουν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ, µπορεί να τις
χρηµατοδοτήσει ο ∆ήµος σήµερα; Και θέλουµε να είµαστε και σοβαροί;
Ο ∆ήµος τι µπορεί να κάνει. Μπορεί να χρηµατοδοτήσει µικρότερες µελέτες, µικρότερης
εµβέλειας µελέτες, που µπορεί είτε λόγω κόστους να τις χρηµατοδοτήσει, είτε κάποιες από αυτές να
γίνουν από την Υπηρεσία.
Τέλος, και τελειώνω. Προφανώς εδώ είναι το όραµα. Προφανώς δεν µπορούν να γίνουν
όλα. Είπε κανείς ότι µπορεί να γίνουν όλα; Εµείς θέτουµε προτεραιότητες. Για µας είναι το υπ’ αριθ.
1, η λύση του προβλήµατος των απορριµµάτων. Τελεία και παύλα, και το για µας, δεν το λέω για
µας. Το λέω για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εγώ νοµίζω όλοι έχουµε αυτήν την άποψη. Ότι το αριθ. 1
πρόβληµα που πρέπει να λύσουµε στην Λευκάδα, είναι τα απορρίµµατα. Και νοµίζω ότι σε αυτό
συµφωνούµε. Γιατί τα έχουµε πει, δεν είναι ότι το λέω εγώ, επειδή το λέω εγώ γίνεται έτσι. Πρέπει
εποµένως να βάλουµε προτεραιότητες. ∆ίνουµε µάχη, επαναλαµβάνω. Το ΣΕΣ δεν είναι το ίδιο µε
το ΕΣΠΑ το προηγούµενο. Και στις χρηµατοδοτήσεις. Άλλου χαρακτήρα είχαν σχεδιαστεί. Γίνεται µία
προσπάθεια αλλαγής µε βάση και την επικοινωνία που έχουµε µε τους Υπουργούς και τα
Υπουργεία, αλλαγής του σχεδιασµού. Να έρθουν περισσότεροι πόροι και προς την Αυτοδιοίκηση.
Αλλά ξέρετε ότι όλο αυτό το πακέτο έχει να κάνει και µε µία διαπραγµάτευση και µε ένα πινγκ πονγκ
που παίζεται και που το ξέρετε. ∆εν χρειάζεται να το αναλύσω εγώ.
Εµείς λοιπόν µπροστά σε αυτό το µέτωπο, παρέα και µε τον Βουλευτή, θα δίνουµε µάχη, να
µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα.
Τέλος, για το ζήτηµα του προγραµµατισµού κλπ. Για να µην υπάρχουν απορίες, θέλω να πω
ότι στα ζητήµατα που αφορούν τον προγραµµατισµό, την προετοιµασία µας, την διατύπωση
προτάσεων, σήµερα ας πούµε άνοιξε ένα από τα νέα προγράµµατα τώρα το µεσηµέρι πήρα χαρτί,
που αφορά το κοµµάτι κυρίως της Παιδείας. Και που εµείς ήδη έχουµε προτάσεις και θα τις
καταθέσουµε και µέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η πρόταση για το σχολικό κέντρο στη νότια
Λευκάδα. Εµείς, σας θυµίζω, γιατί µερικοί το ξεχνούν, ότι στο κοµµάτι αυτό, λόγω αδυναµίας και
έλλειψης προσωπικού, σας είπα τα νούµερα προηγουµένως στο τµήµα προγραµµατισµού, έχουµε
εταιρία η οποία µας στηρίζει, η οποία είναι στην καρδιά των προσκλήσεων που βγαίνουν κλπ., και
µας στηρίζει µε την έννοια ότι µας βοηθάει στην σύνταξη των προτάσεων, κάτι που οι Υπηρεσίες µας
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δεν µπορούν να κάνουν, γιατί είναι και µερικές φορές εξειδικευµένα ζητήµατα πρώτον, και δεύτερον
λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Άρα το ζήτηµα του προγραµµατισµού για µας είναι πολύ σοβαρό, δυστυχώς το
αντιµετωπίζουµε µε αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, µε τον τρόπο δηλαδή που έχουµε µία εταιρία η οποία
µας στηρίζει. Νοµίζω ότι η µέχρι τώρα παρουσία της µας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σύντοµα θα
είµαι σε θέση να πω και αποτελέσµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, ο κύριος Νικητάκης να κλείσει το θέµα.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, νοµίζω ότι ο ∆ήµαρχος έπρεπε να ακολουθήσει µετά την
πρωτολογία, για να δευτερολογήσουµε και, ακριβώς αυτό λέω, στην πρώτη τοποθέτηση, ακριβώς.
Αυτό εννοούσα, στο 7λεπτο, όχι στο δίλεπτο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ρωτήσαµε ποιος θέλει να δευτερολογήσει, και δευτερολόγησε µόνο ο κύριος
Μαργέλης.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Χωρίς την παρέµβαση όµως του ∆ηµάρχου. Εγώ αυτή τη στιγµή θέλω να πω δύο
πραγµατάκια
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί της διαδικασίας. Ακούστε σας παρακαλώ. Για να το
λήξουµε αυτό το ζήτηµα. Και να κοιταζόµαστε και στα µάτια. Και µέσα στην αίθουσα και εκτός της
αιθούσης. Εµένα τον λόγο µέσα εδώ δεν θα µου τον απαγορεύσετε µε τσαµπουκά και µαγκιά. Πάρτε
το απόφαση. Θα ακούτε την άποψη µου, σας αρέσει δεν σας αρέσει.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Ποιος σας απαγόρεψε τον λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε, δεν είναι σωστός ο τρόπος αυτός. Σας παρακαλώ.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος για τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και ...
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Εννοείται πως θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος µετά που µιλήσαµε εµείς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε, κύριε Γληγόρη, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε ∆ήµαρχε. Μα
σας παρακαλώ.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος µετά τις πρωτολογίες µας. Το θέµα το κλείνει ο κύριος
Νικητάκης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε, θα το χειριστώ εγώ. Σε παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ. Σας
παρακαλώ. Κύριε Γληγόρη, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε ∆ήµαρχε. Σε παρακαλώ, τελείωσε
αυτή η συζήτηση. Σε παρακαλώ κύριε ∆ήµαρχε, εγώ θέλω να σε υπερασπίσω, αλλά δεν µε αφήνεις.
Λοιπόν, η διαδικασία λέει το εξής. Ότι ο ∆ήµαρχος µιλάει όποτε θέλει αυτός. Αν θέλει να
πρωτολογήσει, πρωτολογεί, αν θέλει να δευτερολογήσει, δευτερολογεί. ∆εν καθορίζεται το πότε θα
δευτερολογήσουν οι επικεφαλείς από το πότε θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος. Ο κανονισµός το λέει
ξεκάθαρα. Μιλάει όποτε θέλει. µπορεί να πρωτολογήσει, µπορεί να δευτερολογήσει, µπορεί να
µιλήσει στο τέλος αφού µιλήσουν όλοι οι άλλοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Όχι Πρόεδρε, να σε διορθώσω λίγο; Η κυρία Γαζή, έκανα λάθος, και για αυτό είπα επί
της διαδικασίας. Ενώ πρωτολογήσαµε και δεν µίλησε ξανά ο εισηγητής ή ο ∆ήµαρχος, µας ζήτησες
να δευτερολογήσουµε. Και εγώ θεωρώντας ότι ο ∆ήµαρχος δεν µίλησε και οτιδήποτε, πάµε στην
δευτερολογία. ∆εν µπορείς να κάνεις πρωτολογία και µετά να κάνεις δευτερολογία στο ίδιο κείµενο.
Ο εισηγητής κλείνει το θέµα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, συγγνώµη. Κύριε Γληγόρη, πρώτα δευτερολογείτε και µετά µιλάει ο
∆ήµαρχος και µετά κλείνει το θέµα ο εισηγητής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ ακούστε µε. Ο κανονισµός λέει επί λέξει: ότι ο ∆ήµαρχος µιλάει όποτε
θέλει. Κατά προτεραιότητα. Μιλάει όποτε θέλει ως εκ τούτου. Λοιπόν, δεν είναι υποχρεωτικό να
µιλήσει ο ∆ήµαρχος για να δευτερολογήσεις. Αν δεν θέλει ο ∆ήµαρχος, δευτερολογείς άµα θέλεις
εσύ. Τελειώνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγµα. Σας παρακαλώ, έχει λήξει το θέµα.
Προχωράµε
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είστε λάθος και θα σας εξηγήσω γιατί είστε λάθος.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είµαι λάθος. Ο κανονισµός αυτός είναι.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Στην εισήγηση που έχω πάρει εδώ, την εισήγηση την έχετε υπογράψει, ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγητής του συγκεκριµένου θέµατος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος
∆ρακονταειδής, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής. Καταλάβατε;
Εγώ άκουσα τον κύριο Νικητάκη, µίλησα, είπα δύο πράγµατα, τελειώσαµε, δεν µπορώ να
ξαναµιλήσω χωρίς να ακούσω κάτι άλλο. ∆ηλαδή τι να πω;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ε, τι να κάνουµε; Αφού ο κανονισµός έτσι είναι.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Τι σας ζήτησα; ∆ύο λεπτά. Μπορώ να τα έχω;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µιλήσεις ξανά πάνω στο θέµα; ∆ηλαδή πότε θα τελειώσουµε το θέµα; Εγώ δεν το
καταλαβαίνω δηλαδή. ∆εν γίνεται έτσι να ολοκληρώσουµε. Κάθε φορά να προκύπτει κάποιο θέµα.
Αφού µιλήσουν όλοι, κάποιος να ξαναµιλάει από την αρχή πάλι. ∆εν γίνεται έτσι, σας παρακαλώ.
Θανάση σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ Κώστα, µην µιλήσεις τώρα, έχει οξυνθεί το
θέµα εδώ πέρα. Να προχωρήσουµε, να τελειώνουµε. Σε παρακαλώ, ο κανονισµός τηρήθηκε
επακριβώς. ∆εν έγινε κάποιο λάθος. Το λάθος το έχεις εσύ που δεν κατάλαβες πότε θα
δευτερολογήσεις. Έτσι είναι τα πράγµατα. Τι να κάνουµε τώρα; Να κουβεντιάσουµε µετά το θέµα του
κανονισµού. Αλλά όχι τώρα.
ΓΛΗΓΟΡΗΣ: Και είναι λάθος η συµπεριφορά του ∆ηµάρχου
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είναι ώρα να κουβεντιάσουµε την συµπεριφορά του ∆ηµάρχου. Σε παρακαλώ
τώρα να τελειώσουµε. Έχουµε θέµατα εδώ να κουβεντιάσουµε. Λοιπόν, ο κύριος Νικητάκης να
κλείσει το θέµα.
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ: Εγώ θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Πρέπει να καταλάβετε ένα πολύ απλό πράγµα.
Σπύρο σε παρακαλώ, µπορώ να µιλήσω; Μιλάω, σε παρακαλώ.
Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγµα. Όταν λέµε επιχειρησιακό πρόγραµµα, είναι το όνειρο
µας. Αφήστε µας να ονειρευόµαστε. Όταν λέµε ετήσιο, είναι µία φέτα από το 5ετές που πάει στον
χρόνο. Όταν λέµε τεχνικό πρόγραµµα είναι η προσγείωση στην πραγµατικότητα. Είναι που έχω
λεφτά και που θα κάνω έργα. Να είµαστε συγκεκριµένοι. ∆εν µπορεί κανείς να απαγορεύσει σε
κανέναν να έχει έναν στόχο. ∆εν µπορεί να πει, ότι εγώ θέλω αυτό.
Λοιπόν, καθυστερήσαµε. Να συµφωνήσω. Πόσο καθυστερήσαµε; Μέχρι προχθές ήθελαν να
κάνουν προτάσεις οι Κοινότητες. Μέχρι προχθές. Πόσες Συνελεύσεις έχουµε πάει; Καλύτερα να
καθυστερήσουµε, αλλά να έχουµε µία διαβούλευση πληρέστερη. Να πάµε παντού. Να ακουστούν
όλοι. Να κάνουν προτάσεις όλοι. Τώρα που στοχεύουµε, απάντησε ο Πρόεδρος.
Τώρα, η ΣΑΤΑ έτσι και αλλιώς, το έχουµε ξανά ανακοινώσει, θα είναι αναπτυξιακή φέτος.
Έτσι και αλλιώς αυτά τα µικρά-µικρά τριχίλιαρα, τελειώσανε. ∆εν γίνεται, δεν προχωράνε, έτσι και
αλλιώς.
Λοιπόν, εγώ σας καλώ να το ψηφίσουµε, δεν θέλω να πω πολλά, είχα πάρα πολλές
απαντήσεις να δώσω. Θέλω όµως να πω κι εγώ για τα Σ∆ΙΤ κάτι. Ακούστε. Όταν περιγράφουµε
εργαλεία, περιγράφουµε εργαλεία. Όταν εγώ λέω, περιγράφω την αποθήκη ενός κήπου, έχει µία
αξίνα, ένα φτυάρι, ένα φαράσι, τι άλλο έχει. Το ποιο θα χρησιµοποιήσω εγώ, είναι άλλο θέµα. ∆εν
µπορώ να µην περιγράψω όµως τι έχει µέσα. Να ξεκαθαρίζουµε πράγµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, Μάρκο τελείωσες; Τελείωσες. Λοιπόν, προχωράµε σε ψηφοφορία. Ποιοι
ψηφίζουν την εισήγηση, το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Ποιοι είναι κατά; Ο κύριος Καββαδάς Θωµάς.
Άλλος κατά; Όχι. Ποιοι ψηφίζουν παρών; Ο κύριος Βικέντιος; Λευκό, παρών, το ίδιο είναι Λευκό
λοιπόν. Ποιος ψηφίζει λευκό; Αυτοί φύγανε όµως. Στο είπανε, δεν είναι όµως εδώ την ώρα της
ψηφοφορίας. Ποιοι ψηφίζουν παρών λοιπόν; Λευκό. Ποιοι ψηφίζουν παρών. Ο κύριος Γληγόρης.
Λευκό. Ο κύριος Γληγόρης λευκό. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν ναι.
ο
Προχωράµε στο επόµενο 3 θέµα.»
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
Την ψήφιση του σχεδίου του στρατηγικού σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 20152019, όπως καταρτίστηκε µε την αρ. 9/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως
αναλυτικά εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.259/2015.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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