ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 160/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
ήρθε σε τακτική Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω
εφαρµογής Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
16378/21-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Μελάς Γεράσιµος
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
Γληγόρης Παναγιώτης
26
27
Σέρβος Κωνσταντίνος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Οι ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Σολδάτος Θεόδωρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, και Βεροιώτης Αλέξανδρος, δεν συµµετείχαν στην
ο
συνεδρίαση από το 3 θέµα Ε.Η.∆. µέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
ου
ου
ου
Ο ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και του 1 και 2 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέµατος Ε.Η.∆. Επέστρεψε στο 1 θέµα της Η.∆. και
ο
αποχώρησε εκ νέου στο 3 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.

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

ης

ΘΕΜΑ 3 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 18 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Συζήτηση ∆.Σ. σχετικά µε την «Εβδοµάδα Κινητικότητας»

Εισηγητής: Γληγόρης Κων/νος, επικεφαλής της ∆.Π. «∆ΙΑΥΛΟΣ»
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο έθεσε προς συζήτηση
ο Επικεφαλής της ∆.Π. «∆ΙΑΥΛΟΣ», κ. Κων/νος Γληγόρης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν.
4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία
των πραγµατικά παρόντων µελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της συζήτησης του θέµατος, ψήφισαν δεκατρείς (13) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας
Ιωάννης, Σολδάτος Γεώργιος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος, Γληγόρης
Χρήστος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Γαζής Νικόλαος, Λάζαρης Απόστολος,
Βερροιώτης Ευάγγελος και Ζαβιτσάνος Πέτρος.
Κατά της συζήτησης του θέµατος, ψήφισαν οκτώ (8) ∆.Σ. οι κ.κ. Κατωπόδη Νίκη, Βικέντιος Νικόλαος, Ρόκκος
Στυλιανός, Λύγδας Σπυρίδων, Λιβιτσάνος Ιωάννης, Μαργέλη Μαρία, Γαζής Αναστάσιος και Γιαννιώτης Παναγιώτης.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την ανωτέρω εισήγηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την συζήτηση του θέµατος σχετικά µε την «Εβδοµάδα Κινητικότητας»
Η συζήτηση επί του θέµατος έχει ως εξής, σύµφωνα µε τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά:

«Γληγόρης Κων.: Κύριε Πρόεδρε συγγνώµη, έχουµε µία ψηφοφορία για εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Πρόεδρος: Ναι, συγγνώµη κύριε Γληγόρη. Υπάρχει ένα θέµα το οποίο έθεσε ο κύριος Γληγόρης για συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης για το θέµα της πεζοδρόµησης. Ο κύριος ∆ήµαρχος συναινεί;
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, είπα και στο ξεκίνηµα της συνεδρίασης ότι δε συναινώ για τη συζήτηση του θέµατος αυτού καθότι
έχουν ληφθεί όλες οι προαπαιτούµενες αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο µπορεί να είναι για πρώτη φορά, µπορεί να έχει
δοκιµαστική µορφή, πλην όµως θεωρώ ότι θα βοηθήσει στο να δούµε τον τόπο µας λίγο διαφορετικά. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει
κανείς λόγος να συζητηθεί ένα θέµα και ειδικά ως προ ηµερήσιας. Να συζητήσουµε -και το καταθέτω, ίσως φανεί χρήσιµο και
για τον κύριο Γληγόρη- τα αποτελέσµατα αυτών των παρεµβάσεων στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να σχεδιάσουµε κι
άλλες δράσεις· ευχαρίστως να το κουβεντιάσουµε. Όσον αφορά τη σηµερινή συνεδρίαση θεωρώ ότι είναι περιττή.
Πρόεδρος: Οπότε το θέµα δε συζητιέται κύριε Γληγόρη, δε συναινεί ο ∆ήµαρχος.
Γληγόρης Κων.: ∆εν πρέπει να ψηφίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο;
Πρόεδρος: Όταν δε συναινεί ο ∆ήµαρχος στα εκτός ηµερήσιας διάταξης που θέτει η αντιπολίτευση δε ψηφίζει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε…
Γληγόρης Κων.: Ας µιλήσει ο κύριος ∆ρακονταειδής, τι να πω;
Πρόεδρος: Εγώ δεν έχω πρόβληµα να το θέσω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Κωνσταντινίδη: Τι λέει ο Κανονισµός κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Ο Κανονισµός λέει ότι εφόσον δε συναινεί ο ∆ήµαρχος…
∆ρακονταειδής: Έχω ζητήσει το λόγο, µπορώ να φωνάξω κι εγώ, (..).
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Στη διαδικασία εννοώ το λόγο, όχι… Κοιτάξτε, είπατε πριν λίγο ότι δεν µπορούµε να…
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Πρόεδρος: ∆εν ακούγεστε τι λέτε.
∆ρακονταειδής: Είπατε πριν λίγο ότι δεν µπορούµε να το κουβεντιάσουµε γιατί δε συναινεί ο ∆ήµαρχος. Σε προηγούµενες
συνεδριάσεις -εγώ δε λέω κάτι για άλλο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για το υπάρχον λέω- που δε συναινούσε πάλι ο ∆ήµαρχος το
θέσατε σε ψηφοφορία. Αποφασίστε πως θα το πάµε (εννοώ ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο), προφανώς θα το πάµε µε βάση όπως
είναι ο Κανονισµός. Η γνώµη µου είναι -και τελειώνω- ότι πρέπει να βάλετε το ζήτηµα σε ψηφοφορία, το ζητάει µία παράταξη,
οφείλετε να το βάλετε, ο ∆ήµαρχος ας µη συναινεί, το σώµα θα αποφασίσει.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή, η ώρα είναι 23:15 και έχουµε εφτά θέµατα να συζητήσουµε.
∆ρακονταειδής: Αυτό είναι άλλο ζήτηµα και θα συµφωνήσω µαζί σας.
Γληγόρης Παν.: Βάλτε το σε ψηφοφορία να τελειώνουµε, σε ψηφοφορία όπως είπε ο ∆ρακονταειδής.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, θέλω το λόγο.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε, έχετε πρόβληµα να τεθεί σε ψηφοφορία;
∆ήµαρχος: Κανένα απολύτως πρόβληµα απλώς να τονίσω το εξής: Ότι τυπικά η απόφαση αυτή προφανώς έχει τη σύµφωνη
γνώµη και την παρότρυνση και την πίεση τη δική µου, έτσι; Τυπικά η απόφαση αυτή -γιατί αφορά χερσαία ζώνη- αφορά το
Λιµενικό Ταµείο, έτσι; Αυτό.
Πρόεδρος: Οπότε καταλάβατε ότι δεν έχει πολύ µεγάλη δικαιοδοσία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο…
∆ήµαρχος: Έτσι.
Γληγόρης Κων.: Ωραία, ας κάνω εγώ τη µία, να πω για ποιο λόγο πρέπει να γίνει που δικαιούµαι να το πω νοµίζω και από κει
και πέρα αν θέλετε να µπει σε ψηφοφορία, αν θέλετε δεν το κάνετε και το (…)…
Γληγόρης Παν.: Το διαδικαστικό -αν µου επιτρέπετε- είναι αυτό που λέει ο κύριος ∆ρακονταειδής το σωστό. Εφόσον σε
προηγούµενη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο -είναι σωστό αυτό που λέει ο Κώστας- απεφάνθη έτσι, όπως το λέει, πρέπει
να αποφανθεί και τώρα, να µπει σε ψηφοφορία. Άλλο τώρα η ουσία του θέµατος ή η µη ουσία του θέµατος, αυτό που λέει ο
Κώστας είναι σωστό, αφού (…).
Πρόεδρος: Η ουσία του θέµατος είναι ότι άπτεται του Λιµενικού Ταµείου.
Γληγόρης Παν.: Όχι, προηγείται το διαδικαστικό αυτό που λέει ο κύριος ∆ρακονταειδής. Απ’ τη στιγµή που σε προηγούµενη
απόφαση…
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: (….) πρέπει να τελειώνουµε κάποτε. Κώστα Γληγόρη, συνέχισε στο θέµα.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, για ποιο λόγο το λέω; Μπορεί να άπτεται όντως του Λιµενικού Ταµείου η απόφαση αυτή
όπως πολύ σωστά (…) και ο κύριος ∆ήµαρχος, αλλά η απόφαση αυτή του Λιµενικού Ταµείου λέει π.χ. ότι µπορείς να κλείσεις
ένα δρόµο µε την προϋπόθεση (.) διέλευσης οχηµάτων άµεσης ανάγκης, οχηµάτων µόνιµων κατοίκων, οχηµάτων ΑΜΕΑ…
Επίσης, πάνω σ’ αυτή την απόφαση για τη δηµιουργία προσωρινών διαδροµών κίνησης πεζών θα έπρεπε να έχουν µπει όλα
τα στηθαία ασφαλείας κ.λπ. (δηλαδή το δεύτερο σκέλος της απόφασης). Το τρίτο είναι ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα και εκεί
θα πω, θα απαντήσω και στο ψέµα της ιστορίας, ότι ήταν 16 µε 22, η απόφαση πάρθηκε στις 17 του µήνα και δεν είχε καµία
σχέση µε τον «Ιανό» γιατί ήταν απρογραµµάτιστη και αν έπρεπε να έχει παρθεί έπρεπε να είχε παρθεί µία εβδοµάδα νωρίτερα
και φυσικά γιατί αυτό επηρεάζει όλη την κυκλοφορία του ∆ήµου Λευκάδας, είναι µία απόφαση του Λιµενικού Ταµείου αλλά αυτό
επηρεάζει όλη την κυκλοφορία της πόλης της Λευκάδας. Αλλιώς, άµα ήταν του Λιµενικού Ταµείου µονάχα εγώ δε θα το έθετα
θέµα σε καµία περίπτωση εδώ πέρα, έτσι; Οπότε, όταν έρχεται ένα Λιµενικό Ταµείο δια περιφοράς κατεπείγουσα µία µέρα µετά
την έναρξη, δηλαδή παραµονή, την ίδια µέρα της θεοµηνίας και παίρνει απόφαση γι’ αυτό, δεν µπορούµε να (.) και να λέµε ότι:
«Λόγω Ιανού δεν έγινε» και δεν µπορεί να γίνεται η διακοπή της κυκλοφορίας και να µην επιτρέπουµε στους µόνιµους
κατοίκους που µέσα στην απόφασή του το λέει πως πρέπει να µεριµνήσει για τους µόνιµους κατοίκους και για τα ΑΜΕΑ. Γι’
αυτό το λόγο λοιπόν εγώ το θέτω προ ηµερήσιας διάταξης, µήπως µπορούµε να κάνουµε κάποιες βελτιώσεις στο τριήµερο που
έρχεται ουσιαστικά να βοηθήσω. Αν θέλετε το συζητάµε, αν δε θέλετε… ∆εν είναι θέµα το αποτέλεσµα, για να έχουµε το
αποτέλεσµα που λέει ο κύριος ∆ήµαρχος -και σωστά το λέει, αν το συζητήσουµε και το αποτέλεσµα- πρέπει να έχουµε στοιχεία,
στοιχεία αυτή τη στιγµή δεν έχουµε κανένα γιατί δεν πάρθηκε κανένα στοιχεί απ’ το ∆ήµο Λευκάδας, οπότε αποκλείεται να
έχουµε αποτέλεσµα εφόσον δεν έχουµε δεδοµένα, (.) το συζητάµε, αυτό θέλω να πω.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ήµαρχος έχει το λόγο.
∆ήµαρχος: (…) για να τα απλοποιήσουµε. Όσον αφορά τους µόνιµους κατοίκους έχει ληφθεί ειδική µέριµνα, είναι ενηµερωµένη
και η ∆ηµοτική Αστυνοµία και το Λιµεναρχείο και η Ελληνική Αστυνοµία και δε θα υπάρχει κανένα πρόβληµα στους µόνιµους
κατοίκους που θα κινηθούν εντός και εκτός του ιστορικού κέντρου. Πρώτο κρατούµενο.
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∆εύτερο κρατούµενο ότι δεν πάµε να φτιάξουµε έναν πεζόδροµο για να χρειάζονται στηθαία· αυτά τα οποία ανέφερε και σωστά- ο κύριος Γληγόρης, αυτό ήταν τα καουτσούκ τα οποία είχαµε µελετήσει στην πρώτη προσέγγιση τα οποία ήταν και
πάρα πολύ ακριβά και ανέφερα και συγκεκριµένο κόστος, στη συγκεκριµένη φάση κλείνουµε δρόµο, δε χρειάζεται να βάλουµε
έξτρα στηθαία για τους πεζούς και προφανώς για το θέµα των πρώτων βοηθειών ή της Πυροσβεστικής και αυτά δεν το
συζητάµε και όσον αφορά τα στοιχεία (…) κύριε Γληγόρη, γι’ αυτό ακριβώς θέλουµε και εµείς να κάνουµε την κουβέντα µας,
γιατί νοµίζω ότι συµφωνείτε γενικά στην ουσία αυτών των µέτρων όπως συµφωνούσατε και στα προηγούµενα µέτρα και όταν
είπατε για το θέµα του ψεύδους ή όπως το αναφέρατε τέλος πάντων, δε στέκοµαι εγώ σ’ αυτό, σας είπα ότι άλλαξε ο
σχεδιασµός, υπήρχε απόφαση του Λιµενικού Ταµείου, υπήρχε διαβούλευση στο ∆ήµο Λευκάδας γιατί τη βασική παρέµβαση
που είχαµε σχεδιάσει να κάνουµε το οποίο όµως είναι αλήθεια ότι κάναµε πίσω λόγω κόστους. Επανήλθαµε µε την πρόταση
αυτή την οποία κάνουµε τώρα, η οποία όντως πάρθηκε 17 του µήνα. Άρα, λοιπόν οι αποφάσεις έχουν παρθεί δυο φορές και
όσον αφορά την Εβδοµάδα Κινητικότητας 16-22 κ.λπ., µας δίνει τη δυνατότητα µέχρι 31/10 να κάνουµε χωρίς κυκλοφοριακές
παρεµβάσεις οποιαδήποτε παρέµβαση κρίνουµε µέσα στην πόλη µας.
Πρόεδρος: Ψηφοφορία.
Γληγόρης Κων.: Σωστά τα λέτε αλλά…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σας παρακαλώ πολύ, να τελειώνουµε, γίνεται ψηφοφορία. Η κυρία Κατωπόδη.
Κατωπόδη: Να περάσουµε στην ηµερήσια διάταξη, να µη συζητηθεί.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος.
Βικέντιος: Με την εισήγηση του ∆ηµάρχου.
Πρόεδρος: Ο κύριος Τυπάλδος. Ο κύριος Τυπάλδος; Ρόκκος, να µη συζητηθεί. Ο κύριος Λύγδας.
Λύγδας: Νοµίζω ότι ο κύριος ∆ήµαρχος ήταν αναλυτικότατος, άρα συµφωνώ να µη συζητηθεί. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λιβιτσάνος.
Λιβιτσάνος: Όχι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Θεόδωρος. Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης.
Γληγόρης Παν.: Ναι, να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Η κυρία Μαργέλη.
Μαργέλη: Όχι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σαρανταένας.
Σαρανταένας: Να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζουριδάκης. Ο κύριος Ζουριδάκης; ∆εν ακούγεται. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος.
ΓαζήςΑναστ.: Πρόεδρε, µε συγχωρείς, δε συναινώ στη συζήτηση, αλλά θεωρώ -επειδή έχω τοποθετηθεί κι άλλες φορές- τη
διαδικασία που ακολουθείτε παράτυπη, σε ένα θέµα εκτός ηµερήσιας συναινεί ο ∆ήµαρχος, τελεία και παύλα.
Πρόεδρος: Τα είπα απ’ την αρχή εγώ κύριε Γαζή.
ΓαζήςΑναστ.: Εδώ κάνουµε δικούς µας νόµους.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
Σολδάτος Γεωργ.: Ναι, συναινώ.
Πρόεδρος: Να συζητηθεί ή όχι;
Σολδάτος Γεωργ.: Ναι, να συζητηθεί.
Κωνσταντινίδη: Ναι λέει.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γιαννιώτης.
Γιαννιώτης: Όχι.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής.
∆ρακονταειδής: Να συζητηθεί, το Λιµενικό Ταµείο δεν είναι ανεξάρτητη δηµοκρατία.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος.
Σέρβος: Ναι, να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης.
Περδικάρης: Να θυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχα θέσει τη συναίνεση
του ∆ηµάρχου για θέµα και τότε µου είπατε ότι έχει αλλάξει ο νόµος και δε χρειάζεται η συναίνεση του ∆ηµάρχου, αυτό που λέει
(…).
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Πρόεδρος: (….) χρειάζεται. Απαντήστε µου στην ερώτηση, συναινείτε ναι ή όχι;
Περδικάρης: Ναι, συναινώ να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Ο κύριος Χαλικιάς. Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος.
Γληγόρης Χρ.: Ναι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος.
Γληγόρης Κων.: Ναι, να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη.
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, όταν µίλησε ο κύριος Γαζής Τάσος και σας είπε ότι ο Κανονισµός λέει αυτά που λέει
συναινέσατε, ενώ τώρα που ο κύριος Περδικάρης σας είπε κάτι το διαφορετικό αντιδράσατε.
Πρόεδρος: Κυρία Κωνσταντινίδη, µπορείτε να µου απαντήσετε;
Κωνσταντινίδη: (…..) σας σέβοµαι, δε σας έχω ενοχλήσει ποτέ, προς καθ’ όλα είµαι περισσότερο δηµοκρατική απ’ ό,τι πρέπει
και απ’ ό,τι προβλέπεται, όµως θα πρέπει επειδή είστε αυτή τη στιγµή και θα παραµείνετε σ’ αυτή τη θέση, αυτή τη στιγµή είστε
το ανώτατο όργανο το οποίο πρέπει να κρατάει ίσες αποστάσεις και να παίρνει δίκαιες για όλους, δεν µπορείτε να κάνετε αυτή
τη διάκριση σε βάρος της παράταξης ‘∆ίαυλος’. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο ∆ρακονταειδή γιατί ακριβώς ο άνθρωπος
ανέφερε ότι πράγµατι σε προηγούµενες περιπτώσεις χειριστήκατε διαφορετικά τα πράγµατα, αλλά δε χρειάζεται να έχουµε κάθε
φορά την προστασία κάποιου άλλου επικεφαλής…
Πρόεδρος: Εσείς το νοµίζετε αυτό κυρία…
Κωνσταντινίδη: ….για να κρατήσετε εσείς τη διαδικασία όπως πρέπει. Κρατήστε τη διαδικασία και λειτουργήστε δηµοκρατικά.
Πρόεδρος: Κυρία Κωνσταντινίδη, θα ψηφίσετε;
Κωνσταντινίδη: Ναι.
Γληγόρης Παν.: (…) η κυρία Κωνσταντινίδη ψήφισε µ’ αυτό το σκεπτικό του κυρίου ∆ρακονταειδή.
Πρόεδρος: Κυρία Κωνσταντινίδη, θα ψηφίσετε να ακούσω;
Κωνσταντινίδη: Ψήφισα ναι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γαζής Νικόλαος.
ΓαζήςΝικ.: Ναι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λάζαρης.
Λάζαρης: Ναι.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης Ευάγγελος.
Βερροιώτης: Να συζητηθεί.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Βερροιώτης: Έχει αποσυνδεθεί.
Πρόεδρος: Έχει αποσυνδεθεί. Ο κύριος Ζαβιτσάνος.
Ζαβιτσάνος: Ναι κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ να συζητηθεί το θέµα. Επίσης, να πω: Άρθρο 74, παράγραφος 7 «δε χρειάζεται
καµία συναίνεση ∆ηµάρχου». Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος Νίκος κατέγραψε; Σας ακούµε, πείτε µας το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
Ειδικός Γραµµατέας: (…..Εκτός µικροφώνου……) (…).
Πρόεδρος: ∆εκατρία (13) υπέρ να συζητηθεί και δέκα (10) κατά. Προχωράµε στη συζήτηση του θέµατος.
ο

Στο σηµείο αυτό ο κ. πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης
ο

3 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
‘‘Περί Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας’’.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ήµαρχε, θα πάρετε το λόγο να εξηγήσετε τι γίνεται µε την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας.
∆ήµαρχος: Κύριε Πρόεδρε, τι παραπάνω να πω εγώ;
Πρόεδρος: Τι παραπάνω να πείτε;
∆ήµαρχος: Τι παραπάνω να πω; Είναι µία χρυσή ευκαιρία µε τη δυνατότητα που έχουµε µέχρι 31 Οκτώβρη µε απόφαση και
της ΚΕ∆Ε (…) των αρµόδιων Υπουργείων να κάνουµε αλλαγές στον τόπο µας (προσωρινές προφανώς) που θεωρούµε ότι
µπορούν να βοηθήσουν και να δούµε (.) διαφορετικά. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ πολύ.
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∆ήµαρχος: (….) απαιτούµενες. Τώρα από κει και πέρα, εκ του αποτελέσµατος θα κριθούµε. Όποιος θέλει ας τοποθετηθεί.
Πρόεδρος: Όχι να τοποθετηθεί, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις επί του θέµατος.
∆ήµαρχος: (…) δε ξέρω τι να πω, τι παραπάνω να πω;
Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέµατος;
∆ήµαρχος: Να ξαναπώ τα µέτρα τα προβλεπόµενα; Να τα ξαναπώ, αλλά νοµίζω ότι είναι γνωστά. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Να προχωρήσουµε στις ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις επί του θέµατος;
Γληγόρης Κων.: Θέλω να κάνω εγώ µία τοποθέτηση αν µου επιτρέπετε, όπως είπε και πριν ο κύριος ∆ρακονταειδής που
έφερε το προηγούµενο θέµα, να κάνουµε τοποθέτηση…
Περδικάρης: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Συγγνώµη κύριε Γληγόρη.
Πρόεδρος: Κύριε Περδικάρη, σταµατήστε λίγο. Κύριε Γληγόρη, έχετε το λόγο για να τελειώνουµε, η ώρα είναι 23:30, δεν
πρόκειται να τελειώσουµε.
Περδικάρης: (…..) τις φωνές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι µπορούµε να φωνάζουµε.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε. Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας έχει ξεκινήσει απ’ το 2002 και είναι ένας θεσµός
(…)…
Περδικάρης: Εντάξει, κλείνει το µικρόφωνο, καλά κάνει.
Γληγόρης Κων.: Ε;
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, συνεχίστε.
Γληγόρης Κων.: Ναι. Έτσι ώστε να µπορέσουµε να δούµε τις πόλης µας πιο βιώσιµες. Τι σηµαίνει αυτό όµως; Αυτή η
εβδοµάδα έχει καθιερωθεί σε όλη την Ευρώπη από 16 έως 22 Σεπτεµβρίου. ∆εν είναι αν θα πέσει ∆ευτέρα ή Τρίτη, είναι 16 µε
22 Σεπτεµβρίου και γίνεται κάθε χρόνο. Εµείς λοιπόν φέτος ως ∆ηµοτική Αρχή και ως Λιµενικό Ταµείο, αποφάσισε µάλλον και
ένα ερώτηµα είναι: «Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίσανε;» Είπε ο κύριος ∆ήµαρχος: «Αποφασίσαµε, προτείναµε κ.λπ..»
Κάποια στιγµή θα πρέπει αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να έχει έναν πραγµατικό ρόλο, δεν µπορεί ο ∆ήµαρχος να αποφασίζει
και δε ξέρουµε µε ποιους, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν στο κάτω-κάτω της γραφής στο Λιµενικό Ταµείο; Να
δηµιουργήσει τι; Αναγνωρίζουµε µια πολύ καλή πρόθεση να αλλάξουµε την κυκλοφοριακή ροή ή οτιδήποτε άλλο µπορεί να
θέλει ο κύριος ∆ήµαρχος. Όµως αυτό το οποίο δηµιουργήθηκε είναι ένας, δεν κάναµε κινητικότητα, ουσιαστικά εγκλωβίσαµε
αυτοκίνητα γιατί κόψαµε την κυκλοφορία απ’ την Οδό Γολέµη και στείλαµε όλη την κίνηση -προσέξτε- µέσα απ’ τον πεζόδροµο,
µέσα απ’ τον κεντρικό πεζόδροµο (για όσους γνωρίζανε) ή παραλιακά απ’ την Οδό Σικελιανού καταλήγοντας για να βγει
κάποιος στην έξοδο της πόλης. Ποιο είναι το θέµα; Ότι όταν θέλουµε να κάνουµε τέτοιες ρυθµίσεις και µε βάση το άρθρο 90 του
4706 του ’20 που είχαµε όλη την ευκαιρία (….), εµείς θα έπρεπε ταυτόχρονα έστω και σ’ αυτή την κακή ρύθµιση που κάνατε,
γιατί δεν µπορεί να έρχεται όλη η Νικιάνα, η Βασιλική, το Νυδρί, οι Σφακιώτες να φτάνουν στον κόµβο και να τους λέτε:
«Γυρίστε.» Θα έπρεπε να υπάρχει η ρύθµιση αυτή να µπορεί να στρίψει ο οποιοσδήποτε προς την Οδό Γολέµη, θα έπρεπε -δε
µιλάω για την ενηµέρωσή µου νωρίτερα- να υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθµίσεις για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Εµείς
λοιπόν τι κάναµε; Το µόνο που κάναµε είναι να κόψουµε την κυκλοφορία χωρίς καµία ενηµέρωση, να δηµιουργήσουµε
µποτιλιαρίσµατα τόσο µέσα στην αγορά… Σήµερα το µεσηµέρι φανταστείτε ότι περάσανε πέντε αυτοκίνητα µέσα απ’ την
Κεντρική Πλατεία. Μποτιλιαρίσµατα προς τον Άγιο Μηνά, η Σικελιανού να γίνει ταχείας κυκλοφορίας αλλά και ο κάθετος ο
δρόµος απ’ τον κόµβο ως το Πνευµατικό Κέντρο. Ταυτόχρονα, δεν καταφέραµε να διώξουµε τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα από
την Οδό Γολέµη για να δηµιουργήσουµε αυτές τις ζώνες των πεζών και του ποδηλάτη και ουσιαστικά παίξαµε µε την
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας και µε τα νεύρα του Λευκαδίτη, έτσι; Και ταυτόχρονα δεν πάρθηκε καµία µέριµνα, λέτε
«περνάτε», δεν υπήρχε κανένας εκεί πέρα, ίσως να υπήρχε ανά διαστήµατα λίγο η Αστυνοµία και λίγο το Λιµενικό Ταµείο,
επικινδυνότητα συνεχόµενη για ατύχηµα ακριβώς έξω απ’ το κτηνιατρείο του κυρίου ∆ηµάρχου, σε εκείνο το σηµείο που
περνάγανε παράνοµα ο κόσµος και καµία απολύτως µέριµνα για τους µόνιµους κατοίκους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Λοιπόν, αυτό θα συνεχιστεί και απ’ όσο γνωρίζω, µε βάση την απόφαση αυτή θα πάτε και σε κλείσιµο της… Και το
κυριότερο, έγινε πρωί, ο κόσµος µετακινείται και δεν έγινε απόγευµα που τουλάχιστον υπάρχει λιγότερη κίνηση, έτσι; Εµείς
θεωρούµε ότι είναι λάθος ως µέτρο, αύριο το πρωί που είναι Σάββατο θα δηµιουργηθεί µεγάλος συνωστισµός και µποτιλιάρισµα
και σας προτρέπουµε αν θέλετε να κάνετε αυτό που σχεδιάζετε, απ’ το Πνευµατικό Κέντρο έως και τον κόµβο τον κυκλικό έξω
απ’ το… Στην Οδό Γολέµη, κάντε το για κάποιες ώρες µονάχα την Κυριακή. Αυτά σε πρώτη…
Πρόεδρος: Οκέι. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να θέσει κάποια ερώτηση;
Γληγόρης Χρ.: Εγώ κύριε Πρόεδρε.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Χρήστος έχει το λόγο.
Γληγόρης Χρ.: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ µία διευκρίνιση θέλω, επειδή το γνωρίζω κιόλας το θέµα, αν µπορεί να µου
απαντήσει τώρα ο κύριος ∆ήµαρχος. ∆εδοµένου του ότι… Μάλλον, βάσει ποιας αποφάσεως πάρθηκε αυτή η απόφαση, του να
γίνει ένας (…) εκεί πέρα; Μήπως χρειάζεται Περιφερειακό Συµβούλιο; Μήπως είναι θέµα της Αντιπεριφέρειας; Μήπως πάθουµε
το ίδιο όπως µε την Πανεπιστηµίου δηλαδή· που ο κύριος Μπακογιάννης πήρε την έγκριση απ’ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά
ήταν θέµα Περιφέρειας τελικά, δεν ήταν θέµα δικό του. Μία διευκρίνιση, δεν το γνωρίζω. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
Περδικάρης: Εγώ, αν µου ανοίξετε το µικρόφωνο.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
Περδικάρης: Όταν ζητάω το λόγο για τη διαδικασία δεν έχετε το δικαίωµα να µου κλείνετε το µικρόφωνο και…
Πρόεδρος: Εγώ δεν κλείνω κανένα µικρόφωνο.
Περδικάρης: (…..) ευχαριστώ, γιατί ήµουν ο πρώτος που του κόψατε το µικρόφωνο.
Πρόεδρος: ∆εν έκοψα κανένα µικρόφωνο, άµα κόψω το µικρόφωνο βγαίνετε εκτός και δεν µπορείτε να ξαναµπείτε.
Προχωρήστε στην ερώτηση.
Περδικάρης: Θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η Επιστηµονική οµάδα που βοήθησε σ’ αυτή τη λήψη της απόφασης για τις
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις.
Πρόεδρος: Εγώ δε σας άκουσα τι είπατε.
Περδικάρης: Ποια ήταν η Επιστηµονική οµάδα που βοήθησε και έλαβε τις τελικές αποφάσεις γι’ αυτές τις ρυθµίσεις που έγιναν;
Πρόεδρος: Οκέι. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Ο κύριος Κώστας Γληγόρης είπε να συζητηθεί ένα θέµα. Το δια ταύτα θέλω να ακούσω, δηλαδή τι προτείνει,
να µην εφαρµοστεί δηλαδή αυτό το µέτρο που… Να δούµε τι θα ψηφίσουµε, διότι εγώ ψήφισα να συζητηθεί, αλλά υπάρχει
κάποια αντιπρόταση να µην εφαρµοστεί αυτό το µέτρο; Τι θα ψηφίσουµε;
Γληγόρης Κων.: Κύριε Γληγόρη, υπάρχει πολύ συγκεκριµένη πρόταση ναι, υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριµένη πρόταση,
απλώς το θέµα είναι απλώς να συζητηθεί, να καταλάβουµε όλοι τι έχει γίνει, έτσι; Γιατί είναι περισσότερο για συζήτηση…
Γληγόρης Παν.: Ναι, το δια ταύτα, Κώστα, να τελειώνουµε δηλαδή, το δια ταύτα, να το ψηφίσουµε αυτό που λέει ο ∆ήµαρχος ή
όχι;
Γληγόρης Κων.: (…) για συζήτηση και ενηµέρωση, όχι για να παρθεί κάποια απόφαση, για ποιο λόγο; (….) έχει παρθεί απ’ το
Λιµενικό Ταµείο της Λευκάδας, του ∆ήµου Λευκάδας…
Γληγόρης Παν.: Καλώς, κατάλαβα Κώστα, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Γληγόρης Κων.: Η δικιά µας η πρόταση, Παναγιώτη…
Γληγόρης Παν.: Όχι, κατάλαβα.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σταµατήστε. Ο κύριος Γαζής Νικόλαος έχει το λόγο.
ΓαζήςΝικ.: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ τα είπα βέβαια πριν λίγο πολύ (…) τα πράγµατα, αυτό που θέλω όµως να πω τώρα και µε
χαρά µου άκουσα τον κύριο ∆ήµαρχο να λέει ότι µε βάση αυτή τη δυνατότητα που υπάρχει µέχρι τέλος Οκτωβρίου, θα ήθελα να
ρωτήσω, γιατί αυτή τη δυνατότητα δεν την εκµεταλλεύονταν και στο Νυδρί, στο Μεγάλο Αυλάκι που γίνεται «ω χαµός» εκεί
πέρα και µας λένε όταν ζητάµε να µη γίνεται άνοδος-κάθοδος απ’ τη Βλασσοπούλου (ξέρει ο κύριος Λιβιτσάνος ποια λέµε, την
Οδό που µας πάει στην Παλαιοκατούνα και γίνεται το «έλα να δεις») και ζητάµε να γίνει από κάπου αλλού, άνοδος το ένα,
κάθοδος τ’ άλλο. Εκεί λοιπόν γιατί δεν το εκµεταλλευόµαστε µέχρι τις 31 Οκτώβρη που είναι η δυνατότητα να γίνει η µεταβολή;
Γιατί µας λένε ότι: «∆ε γίνεται, έπρεπε να υπάρχουν µελέτες, να υπάρξει απ’ την Περιφέρεια, να υπάρξουν χίλιες δυο εγκρίσεις.»
Ας το κάνουν λοιπόν προτείνω και εκεί, ας πάει να ξεκινήσει αυτό το πράγµα µέχρι τις 31 Οκτώβρη και στη συνέχεια βλέπουµε
για τις εγκρίσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τους κόµβους και κυρίως την πεζοδρόµηση που είναι το µεγάλο πρόβληµα κατ’ εµέ,
το µεγάλο πρόβληµα θα είναι η πεζοδρόµηση απ’ το Σάββατο το βράδυ µέχρι τη ∆ευτέρα το πρωί που δε θα κυκλοφορεί
αυτοκίνητο ούτε στη Γολέµη, ούτε στη Σικελιανού. Εκεί λοιπόν θα έλεγα ότι µας έχει διαφύγει κάτι πολύ σηµαντικό. Η Λευκάδα
διαφηµίζεται σαν το στεριανό νησί, έρχονται όλοι εδώ πέρα µε τα αυτοκίνητά τους, το ίδιο συµβαίνει και απ’ τους όµορους
Νοµούς (Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα κ.λπ., κ.λπ.), τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι έχει ειδική ανάγκη ο ∆ήµος από δρόµους και
από παρκινγκ. Αυτοί οι δύο δρόµοι είναι όλοι κι όλοι. Άµα τους στερήσουµε και αυτούς θα φάει ο ένας τον άλλον εδώ πέρα, για
να κάνουµε τώρα ένα πείραµα το οποίο εντάξει, µακάρι να προκόψει, κι εγώ των πεζόδροµων είµαι, µ’ αρέσουν, αλλά µ’
αρέσουν αφού δοθούν πρώτα οι εναλλακτικές και στη συνέχεια να οδηγηθούµε εκεί πέρα. Εδώ κλείνουµε τους δρόµους τώρα
και τελείωσε. Εγώ κάθισα και παρακολούθησα και χθες και σήµερα, παρακολούθησα και φωτογράφησα κιόλας για όποιον
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ενδιαφέρεται. Στα δέκα αυτοκίνητα οι δύο σταµατούσαν, βλαστηµάγανε και συνεχίζανε, τα οκτώ παραβιάζανε το STOP και
περνάγανε µέσα. ∆ηλαδή, είναι αποτυχηµένο από χέρι αυτό και µε την πεζοδρόµηση θα γίνει ακόµα χειρότερα. (…) αλλά είναι
απολύτως βέβαια για εµένα ότι θα συµβεί αυτό. Θα ταλαιπωρήσουµε τους Λευκαδίτες τσάµπα, δε ξέρω αν µπορεί να τ’
ακυρώσει και δε ξέρω αν πρέπει να τ’ ακυρώσει. Εκφράζω όµως τις επιφυλάξεις µου, τις πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και τις
αµφιβολίες µου. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση;
∆ρακονταειδής: Πρόεδρε, στη διαδικασία.
Πρόεδρος: Κύριε ∆ρακονταειδή…
∆ρακονταειδής: Συγγνώµη, σε ποιο στάδιο είµαστε;
Πρόεδρος: Των ερωτήσεων.
∆ρακονταειδής: Που προέκυψε η ερώτηση η προηγούµενη; Είναι τοποθέτηση.
Πρόεδρος: Έκανε (…) ερώτηση, (…).
∆ρακονταειδής: Εγώ λέω για την τήρηση της διαδικασίας τώρα, όλα τ’ άλλα… Οι απόψεις του µπορεί να είναι σωστές, εγώ
συµφωνώ µε τις περισσότερες, δεν κρίνω την ουσία.
Πρόεδρος: Σωστά. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Για να τελειώνουµε.
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, έχω σηκώσει το χέρι.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω εάν ο ∆ήµος πράγµατι συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα
Κινητικότητας και σ’ αυτή την περίπτωση εάν συζητήθηκε και από ποιους που µπορεί να εφαρµοστεί αυτό, γιατί όπως
καταλαβαίνω η Γολέµη (…) έκλεισε µε απόφαση του Λιµενικού Ταµείου, αλλά θα µπορούσε κάλλιστα πολλές άλλες περιοχές όχι
µόνο της πόλης και της πόλης, αλλά και άλλες περιοχές µέσα από µία ίσως διαβούλευση, συζήτηση ή συµφωνία, πιλοτικά να
δούµε αν µπορεί να εφαρµοστεί και ποια θα ήταν τα αποτελέσµατα αυτών των επιλογών είτε στο Νυδρί, είτε στη Βασιλική, είτε
στην Καρυά, στους Σφακιώτες και οπουδήποτε αλλού και φυσικά και στην πόλη. Συµµετέχει λοιπόν ο ∆ήµος; Ποιοι αποφάσισαν
για τη συµµετοχή αυτή ή όχι και τι συζητήθηκε επ’ αυτού ως προς το ποια θα ήταν τα κατάλληλα σηµεία, οι κατάλληλοι δρόµοι
ώστε να εφαρµόσουµε αυτό το πρόγραµµα για να έχουµε και κάποια αποτελέσµατα τα οποία θα µπορέσουµε να τα
χρησιµοποιήσουµε στο µέλλον επ’ ωφελεία κάποιων τέτοιων πεζοδροµήσεων που απ’ όλους είναι επιθυµητά τα πεζοδρόµια.
Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη ερώτηση; ∆εν υπάρχει. Κύριε ∆ήµαρχε, θα απαντήσετε;
∆ήµαρχος: Να απαντήσω κύριε Πρόεδρε. Εγώ ακόµα και τώρα που κουβεντιάζουµε αδυνατώ να αντιληφθώ -µπορεί να είναι
δική µου υπαιτιότητα, όπως άλλωστε είπε και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ότι είµαι και µειωµένης οξυδέρκειας- το νόηµα της
συζήτησης αυτής που κάνουµε τώρα σε αντίθεση µε το αντικείµενο. Παρ’ όλα αυτά, θα πω δύο-τρία πράγµατα, γιατί εκείνο το
οποίο καταλαβαίνω εγώ µε το δικό µου το φτωχό µυαλό είναι ότι όλοι θέλουµε να γίνει η παρέµβαση, όλοι θέλουµε να γίνουν
παρεµβάσεις αλλά κανένας δεν το τολµάει. Εµείς θα το τολµήσουµε λοιπόν, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν σε ∆ηµοτικά
Συµβούλια έχει κουβεντιαστεί για το καλοκαίρι, σκεφτείτε, για το καλοκαίρι, απογευµατινές ώρες για να αποφύγουµε αυτό «το
Νταχάου» που έχουµε στη Γολέµη, να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα απ’ τη Γύρα; Και εµείς µιλάµε για δύο απογεύµατα και ένα
πρωινό τέλος Σεπτέµβρη και φέρνουµε την καταστροφή, το τι έχουµε ακούσει… «Θα σκοτωθεί κόσµος, 45 χιλιόµετρα -λέει- θα
γράφει ο άλλος για να πάει στο κέντρο…» Λες και δεν µπορεί να πάρει το ποδήλατό του και να πάει, δεν µπορεί να πάρει τα
ποδαράκια του και να πάει, λες και τα παρκινγκ του Πνευµατικού Κέντρου και του Λιµενικού Ταµείου θα είναι κλειστά, µιλάµε για
ένα παραλιακό µέτωπο της Λευκάδας που είναι δεν είναι 1,5 χιλιόµετρο και φέρνουµε την καταστροφή, την ίδια στιγµή που λέµε
να κάνουµε αντίστοιχες παρεµβάσεις και σε άλλες περιοχές και δε θυµάµαι ποιος το πρωτοξεκίνησε. Ναι, είναι στις προθέσεις
µας να κάνουµε παρέµβαση και στο Νυδρί, γιατί και εκεί υπάρχει η σκέψη του (.) πεζόδροµου, του παραλιακού, είτε της
περιορισµένης κυκλοφορίας του και θα το δοκιµάσουµε και εκεί, αλλά έχουµε δει στην πράξη ότι για να εφαρµοστεί ένα τέτοιο
µέτρο -οποιοδήποτε µέτρο- χρειάζεται αστυνόµευση. Όταν σου λέει το Λιµεναρχείο: «∆ήµαρχε, θα κατεβάσω εγώ κάποιους
ανθρώπους αλλά µη τυχόν και συµβεί ένα συµβάν στη θάλασσα, είµαι οριακός, γιατί έχω στείλει στο Αιγαίο για άσκηση
προσωπικό, πως να µοιράσουµε εµείς αυτές τις δυνάµεις της αστυνόµευσης στο Νυδρί π.χ. αυτό το Σαββατοκύριακο;» Όταν
κάτι αντίστοιχο συµβαίνει µε το ελλιπές προσωπικό και της αστυνοµίας, της οποίας Τροχαίας όχι απλώς υπήρχε σύµπνοια και
συναντίληψη, αλλά και εύσηµα πήραµε για τις παρεµβάσεις αυτές και θα δείτε αύριο, δε θυµάµαι ποιος το ανέφερε, προφανώς
ακόµη περισσότερη σήµανση για να µην οδηγείται ο κόσµος στην πεζοδρόµηση, να µην καταλήγει στον κυκλικό κόµβο στο
κτηνιατρείο µου µπροστά και όντως µπλέκει. Άκουσα εδώ «δε φτιάξαµε ζώνες ποδηλάτων και πεζών.» Μία κυκλοφορία,
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µονοδρόµηση έγινε, τι ειδικό ρεύµα πεζών και ποδηλάτων να φτιάξουµε; Αυτό ήταν στη µεγάλη παρέµβαση και για να
απαντήσω και στον κύριο Θανάση Περδικάρη για το επιστηµονικό προσωπικό που πήρε αυτή την πολύ µεγάλη απόφαση, όταν
σχεδιάζαµε την πολύ µεγάλη παρέµβαση, κύριε Περδικάρη, και συγκοινωνιολόγους φέραµε, κι όλο το τεχνικό προσωπικό του
∆ήµου το φέραµε και συζητήσαµε, και διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία κάναµε και όχι µόνο. Αν θέλουµε να φέρουµε και ένα
τόσο µεγάλο επιστηµονικό προσωπικό για να κάνουµε το γύρω-γύρω της πόλης -γιατί γι’ αυτό το πράγµα κουβεντιάζουµε, να
κάνουµε το γύρω-γύρω της πόλης- ε τι να πω; Τι να πω; Αν λοιπόν στέκει ότι θα ‘ρθει η συντέλεια του κόσµου µε το να
πεζοδροµήσουµε ένα παραλιακό µέτωπο για µία µέρα και κάτι ώρες· τι να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε.
Για το Χρήστο Γληγόρη και την κυρία Ρεκατσίνα. Όχι, δε χρειάζεται καµία λήψη (.) Συλλογικού Οργάνου για τη
συµµετοχή του ∆ήµου στην εβδοµάδα κινητικότητας (το πρώτο), και το δεύτερο, σε σχέση µε την ερώτηση του Χρήστου
Γληγόρη, ότι όντως το Λιµενικό Ταµείο µε την απόφασή του προφανώς και µε τη σύµφωνη γνώµη του Λιµεναρχείου που είναι η
αστυνοµεύουσα αρχή στη χερσαία ζώνη λιµένα -προφανώς και έγινε- δε χρειάζεται καµία περαιτέρω άδεια. Ευχαριστώ.
Κωνσταντινίδη: Νοµίζω δε µου απαντήσατε κύριε ∆ήµαρχε. (….). Μία ερώτηση έκανα, εγώ δε σας µίλησα για επιστηµονικό
προσωπικό. Αν συµµετέχει ο ∆ήµος και σε περίπτωση που συµµετέχει αν εξετάσατε και το ενδεχόµενο να εφαρµοστεί αυτό και
σε άλλες περιοχές, σε άλλους οικισµούς.
∆ήµαρχος: Πολύ ωραία. Εκείνο το οποίο σας απάντησα είναι ότι δε χρειάζεται -γιατί είπατε µε ποιανού απόφαση- η λήψη
απόφασης Συλλογικού Οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή του ∆ήµου. Εκείνο το οποίο όµως δράττοµαι της
ευκαιρίας και σας λέω ότι εκτός απ’ τις παρεµβάσεις στους δρόµους θα γίνει πάρκο, (…..) την Κυριακή το απόγευµα -πιστεύω,
καιρού επιτρέποντος να µη µας το χαλάσει- µάθηµα κυκλοφοριακής αγωγής στο παρκινγκ του Πνευµατικού Κέντρου για
παιδάκια. Θα γίνει ποδηλατάδα µέσα στην πόλη της Λευκάδας, την πεζοδροµηµένη πόλη της Λευκάδας (στο µεγαλύτερό της
µέρος), όπως επίσης όλοι εσείς που περνάτε και βγάζετε φωτογραφίες για το ποιος στρίβει δεξιά και ποιος στρίβει αριστερά θα
είδατε ότι γίνεται κάτι το οποίο θα µπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα αλλά κάλλιο αργά παρά αργότερα, ότι στις ράµπες για
ΑΜΕΑ, γιατί ένας απ’ τους δύο στόχους είναι η αύξηση της προσβασιµότητας στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι περισσότερες αν
όχι όλες (δεν έχω την πλήρη εικόνα αν έχουν γίνει όλες), η οδηγία ήταν να βαφτούν όλες οι ράµπες για τα αναπηρικά αµαξίδια,
να βαφτούν, να µπει η στάµπα του αναπηρικού αµαξίδιου, δεξιά και αριστερά να µπούνε κολωνάκια για να µην καταπατούνται,
για να µη φράζονται όλες αυτές οι δίοδοι απ’ την πλευρά των αυτοκινήτων που όλοι γινόµαστε µάρτυρες, όπως επίσης σε όλες
τις διαβάσεις πεζών να µπούνε κολωνάκια γιατί και εκεί πάλι γίνονται. Αυτά ακριβώς είναι τα µέτρα, λίγα; -τα µέτρα εννοώ
συµµετοχής µας ως ∆ήµος Λευκάδας στην Εβδοµάδα Κινητικότητας- Σίγουρα περισσότερα από πέρυσι και σίγουρα θα είναι
πολύ περισσότερα του χρόνου. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: ∆εν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Γαζής Αναστάσιος έχει το λόγο.
ΓαζήςΑναστ.: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είχα τοποθετηθεί να µη συζητηθεί το θέµα για τυπικούς λόγους, παρ’
όλα αυτά συζητιέται. Εγώ δεν έχω µπροστά µου ούτε την απόφαση του Λιµενικού Ταµείου, ούτε έχω τις λεπτοµέρειες του
θέµατος, άλλοι το ξέρουν πολύ καλύτερα… Εποµένως, γίνεται µία συζήτηση η οποία κατά τη γνώµη µου δε θα έχει και κανένα
πρακτικό αποτέλεσµα. Να συζητήσουµε τα αποτελέσµατα αυτής της δράσης η οποία είναι καλή δράση, εγώ το καταλαβαίνω,
αλλά στις 23:30-23:50 να συζητάµε παράτυπα ένα θέµα που δεν το ξέρουµε… Εγώ οµολογώ ότι δεν το ξέρω το θέµα, δεν
υπάρχει απόφαση, που είναι η απόφαση; Υπάρχει µία απόφαση του Λιµενικού Ταµείου, δεν έπρεπε να συζητήσουµε το θέµα να
την έχουµε την απόφαση; Αυτοί που εισηγήθηκαν το θέµα έχουν την απόφαση; ∆ιαβάσαµε την απόφαση; Ξέρουµε τις
λεπτοµέρειες; Τι να συζητήσουµε Πρόεδρε; Εγώ αδυνατώ να συµµετάσχω στη συζήτηση, µε συγχωρείτε πολύ, µπορεί να µην
παρακολουθώ καλά και τα θέµατα της πόλης της Λευκάδας.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
ΓαζήςΝικ.: Μη µας τρως το χρόνο λοιπόν…
ΓαζήςΑναστ.: Κύριε Γαζή, ηρεµήστε, η Εβδοµάδα Κινητικότητας… (….ασαφείς παρεµβάσεις…) ….Μισό λεπτό, κύριε
∆ρακονταειδή, δεν τελείωσα ακόµη, είπα «παράτυπα» δεν είπα «παράνοµα», είπα «παράτυπα.»
∆ρακονταειδής: Εν πάση περιπτώσει, ούτε παράτυπα είναι, συζητάµε νοµιµότατα.
ΓαζήςΑναστ.: Να τελειώσω τη φράση µου, να τελειώσω τη φράση µου.
∆ρακονταειδής: Α, νόµιζα ότι τελειώσατε.
ΓαζήςΑναστ.: Συγγνώµη Κώστα, να τελειώσω τη φράση µου. Εγώ θεωρώ ότι τέτοια θέµατα δε συζητιούνται στο πόδι και θα
έπρεπε να µη συζητηθεί το θέµα. Εν πάση περιπτώσει συνεχίστε, ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.

9

∆ρακονταειδής: Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας πω γιατί εµείς συναινέσαµε να το κουβεντιάσουµε, παρότι είναι αργά, δεν εννοώ είναι
αργά η ώρα, είναι αργά να το κουβεντιάσουµε σε σχέση µε το ότι έχουµε λήψη απόφασης απ’ το Λιµενικό Ταµείο και ήδη το
µέτρο είναι σε λειτουργία, όχι φυσικά γιατί θα αλλάξουµε την απόφαση, ούτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να αλλάξει την
απόφαση, το Λιµενικό Ταµείο θα την αλλάξει. Θέλουµε να κάνουµε όµως ορισµένες παρατηρήσεις γιατί θεωρούµε ότι αυτό που
έγινε είναι άστοχο. Καταρχήν, ξεκαθαρίζουµε ότι συµφωνούµε για το ζήτηµα και της κινητικότητας µε την ευρύτερη έννοια και
όλα όσα περιλαµβάνει και µε την βδοµάδα τη συγκεκριµένη, και µε δράσεις που µπορούσαν και γίνονται κι άλλες και µε τις
οποίες συµφωνούµε -απ’ αυτές που γίνονται, λίγες είπε ο ∆ήµαρχος; Λίγες, συµφωνούµε- θα µπορούσαν όµως να γίνουν κι
άλλες και ρωτάω εγώ, ωραία δεν καταλήξατε στην πρώτη διαβούλευση που κάνατε γιατί λόγω κόστους εγκαταλείψατε την ιδέα
της πρότασης για υλοποίηση κ.λπ., συµφωνούµε. Πήγατε σε µία δεύτερη πρόταση. Καταρχήν, φέρατε αιφνιδιαστικά στο
Λιµενικό Ταµείο, εγώ είµαι βέβαια ότι ανάθεµα και αν ήξεραν οι άνθρωποι τι ψήφιζαν, δεν το λέω υποτιµητικά για τους
ανθρώπους, λέω το είδος της ενηµέρωσης που τους παρείχατε, όχι εσείς προσωπικά ως ∆ήµαρχος, εννοώ το Λιµενικό Ταµείο.
Το δεύτερο. Κοιτάξτε, κύριε ∆ήµαρχε, επειδή το κάνετε πολλές φορές αυτό, εγώ θέλω να σας δώσω µία συµβουλή,
δηµόσια συµβουλή. Το να είσαι στη ∆ηµοτική Αρχή δε θα λύσεις όλα σου τα προβλήµατα µε επικοινωνιακή πολιτική. Το να
είσαι δηλαδή ∆ήµαρχος ή να είσαι Αντιδήµαρχος ή όποια άλλη θεσµική θέση έχεις απ’ τη µεριά της ∆ηµοτικής Αρχής δε θα
λύσεις τα προβλήµατα µε την επικοινωνιακή πολιτική. Εποµένως, χρειάζεται… Και αυτή είναι η δική µας πρόταση, θα καταθέσω
πρόταση για το πως πρέπει να διαχειριστούµε το συγκεκριµένο ζήτηµα, µας είχε απασχολήσει και εµάς, είχαµε κάνει και εµείς
επαφή µε (…), η πόλη της Λευκάδας όµως έχει ζητήµατα σοβαρά τα οποία φυσικά δεν µπορούµε να τα κουβεντιάσουµε τώρα,
εννοώ συγκοινωνιακά ζητήµατα, πολλά απ’ αυτά τα ξέρουµε όλοι µας, κάποιοι µπορεί να ξέρουν λίγο περισσότερα, κάποιοι
λίγο λιγότερα. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το Λιµενικό Ταµείο έκανε αυτό που έκανε και πείτε το, γιατί είχε τη δική σας -της
∆ηµοτικής Αρχής εννοώ, δεν εννοώ προσωπικά σώνει και καλά- προτροπή, είναι σαφές, δεν ήταν πρωτοβουλία του Λιµενικού
Ταµείου, ας µη δουλευόµαστε εδώ µέσα τώρα, και καλά κάνει ο ∆ήµος και προτείνει στο Λιµενικό Ταµείο τις όποιες
πρωτοβουλίες, καλά κάνει. Φυσικά, καλά κάνει, και εµείς συµφωνούµε να προτείνει, αλλά τι πετύχατε τώρα µε τη συγκεκριµένη
ρύθµιση; Πετύχατε αυτά που περιέγραψαν οι συνάδελφοι και τα οποία κι εγώ τα είδα σήµερα και χθες κυρίως, στείλαµε και
φορτώσαµε το δρόµο που πάνε τα βαριά οχήµατα της Αγίας Μαρίνας (τον φορτώσαµε, περισσότερο δε γίνεται)· που αυτό
σήµαινε µία ταλαιπωρία για τον κόσµο και ξέρετε, αν χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί και ο κόσµος όταν θέλεις να στείλεις ένα
συµβολικό µήνυµα, αλλά αυτό µπορούσε να έχει µελετηθεί πολύ καλύτερα. ∆ηλαδή, τώρα τι µου θυµίσατε; Να γελάσουµε λίγο,
να ευθυµήσουµε. Ο «Μεγάλος Περίπατος» του Μπακογιάννη θα µείνει στην ιστορία σαν η πιο ηλίθια ιδέα που στοίχισε πιο
ακριβά, 2.000.000,00 ευρώ. Τώρα, σε µικρογραφία και κατά αντιδιαστολή, έ µην πάµε να δηµιουργήσουµε και εµείς τώρα -όχι
λόγω κόστους φυσικά- αυτό που λέµε, έναν «µικρό περίπατο» ο οποίος δηµιουργεί περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα
υποτίθεται ότι θέλει να λύσει µε τη συµβολικότητα της κίνησης. Εγώ θα σας έλεγα το εξής: Γιατί π.χ. δεν είδατε ή δε ρωτήσατε ή
δε ρωτήσατε -ξαναλέω, δε ρωτήσατε- και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν είναι (.) ή και σε µία σύσκεψη µε τους επικεφαλής -θα σας
έλεγα εγώ- εάν δεν µπορούµε να κάνουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Έχετε ρε αδέρφια καµιά άλλη ιδέα; Έχετε κάτι στο µυαλό σας;
Αν έχετε, δε θα στοίχιζε και τίποτα στη ∆ηµοτική Αρχή να το ρωτήσει. Θα µπορούσε για παράδειγµα να γίνει παρέµβαση στον
Άγιο Μηνά, δεν έχω τη δυνατότητα και το χρόνο τώρα να το εξηγήσω, µπορώ να σας το εξηγήσω κατά µόνας.
Καταλήγω. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι βιαστήκατε, θα σας παρακαλούσα να το καταλάβετε αυτό, βιαστήκατε, αφού
είχαµε και το περιθώριο µέχρι 31/10 ας γινόταν αυτή η παρέµβαση στις 15 Οκτώβρη λέω εγώ, βιαστήκατε λοιπόν, ήταν
πρόχειρη αυτή η παρέµβαση και εµείς προτείνουµε το εξής: Για να πάµε του χρόνου, όχι τώρα, φέτος δεν προλαβαίνετε, θα
κάνετε αυτό που εν πάση περιπτώσει ήδη έχετε αποφασίσει, για να πάµε σε µία πρόταση η οποία θα παράγει αποτελέσµατα
και την κοινωνία λέω το εξής: Η συγκοινωνιακή µελέτη της Λευκάδας που δεν είναι εγκεκριµένη, που υπάρχει, να τη δώσουµε
σε ένα συγκοινωνιολόγο από τώρα για του χρόνου, µε ένα µικρό ποσό, και τι θα του πούµε; «Να µας προτείνεις πέντε
διαφορετικές ιδέες σε ό,τι αφορά το ζήτηµα τέτοιου είδους παρεµβάσεων, µικρών, προσωρινών που όµως να είναι και
ουσιαστικές.» Αν το κάνουµε αυτό από τώρα θα µπορούµε του χρόνου τέτοια εποχή να λέµε ότι: «Επέλεξε είτε το Λιµενικό
Ταµείο, είτε ο ∆ήµος την όποια παρέµβαση και η οποία θα είναι και καλύτερα µελετηµένη και δε θα δηµιουργεί τέτοια ζητήµατα
γκρίνιας. Εµείς δεν το βάζουµε µε την έννοια της µιζέριας και της γκρίνιας που µπορεί να µπαίνει και από ορισµένους άλλους,
λέµε πολύ απλά ότι αυτές οι παρεµβάσεις πρέπει να έχουν συµβολικό χαρακτήρα, να παιδεύουν τον κόσµο, να τον εκπαιδεύουν
δηλαδή αλλά να µην τον παιδεύουν, καταλάβατε µε ποια έννοια το λέω.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να δούµε το ζήτηµα της κινητικότητας και φυσικά
συµφωνώ απολύτως για το ζήτηµα του Νυδριού· που και εκεί θα πρέπει να δούµε ακριβώς τι είδους παρεµβάσεις µπορούµε να
κάνουµε στα πλαίσια αυτής της Εβδοµάδας.
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Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Κοιτάξτε να δείτε, το µόνο σίγουρο είναι ότι έγινε κάτι πολύ πρόχειρα, έγινε απ’ το Λιµενικό Ταµείο σε
κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση, έγινε αφού είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Οµάδα Κινητικότητας και το µόνο σίγουρο
είναι ότι επηρέασε όλη την υπόλοιπη πόλη.
Εδώ λοιπόν εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα έπρεπε να έχει έρθει το θέµα, να το συζητήσουµε, δηλαδή να υπάρχει
µία οργάνωση, γι’ αυτό σας λέω ότι δε δουλεύει (……...) δε δουλεύει ο ∆ήµος, θα ακουστούν πέντε απόψεις διαφορετικές, δεν
έχει σηµασία αν είναι σωστές ή λάθος, για όλους µας µπορεί να είναι σωστές, αλλά υπάρχει µία διαφορετική αντίληψη, αυτό
είναι το ζητούµενο εδώ πέρα. Εµείς λοιπόν αυτή τη στιγµή, όπως πολύ ωραία το είπε ο κύριος ∆ρακονταειδής, δεν
εκπαιδεύσαµε αλλά παιδεύσαµε τους Λευκαδίτες και όχι µονάχα τους Λευκαδίτες αλλά και τους τελευταίους επισκέπτες που
βρίσκονται στη Λευκάδα και πραγµατικά αυτοί είναι που οι ξένοι εγκλωβίζονται εντελώς γιατί δουλεύουν και µε τα GPS, εµείς
λίγο-πολύ καταλάβαµε. ∆εν έγινε καµία ενηµέρωση νωρίτερα, πολύς κόσµος νόµιζε ότι υπήρχε βλάβη στον αγωγό, όποιον και
αν συναντούσαµε νοµίζανε ότι είχε βλάβη κάποιος αγωγός ύδρευσης-αποχέτευσης ή οτιδήποτε. Πολύ σηµαντικό λοιπόν σ’ αυτή
και στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας αλλά και στις αλλαγές που θέλουµε να κάνουµε στον τόπο µας, είναι πρώτο και
βασικό να έχουµε πολύ σωστή ενηµέρωση, αλλά δεύτερο πολύ βασικότερο να έχουµε διαβούλευση, διαβούλευση η Τοπική
Κοινότητα Λευκάδας για παράδειγµα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και φυσικά µε τον κόσµο, µε τους επαγγελµατίες, µε τους
κατοίκους, µε τα παιδιά, να συζητήσουµε γι’ αυτό. Ξέρετε τι; Όλοι θέλουµε να αλλάξει αυτή η πόλη, το µόνο σίγουρο είναι ότι αν
δε φύγει η γέφυρα απ’ τη σηµερινή της θέση και δε δηµιουργηθεί οποιαδήποτε νέα ζεύξη η οδός Γολέµη καλώς ή κακώς θα
πρέπει να παραλαµβάνει ένα φορτίο κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό ήταν το µεγάλο λάθος της
κυκλοφοριακής ρύθµισης που κάνατε. Θα ήταν πολύ πιο ορθό -να κάνω λοιπόν έτσι µία πρόταση- εάν στην οδό Γολέµη
κρατούσατε µονάχα δύο λωρίδες κυκλοφορίας, δηλαδή των 3,5 µέτρων (3,5+3,5=7) και την οριοθετούσατε δεξιά και αριστερά
µε τα κολωνάκια τα πλαστικά -γιατί είναι προσωρινό αυτό το µέτρο- και δεξιά και αριστερά, αριστερά να υπήρχε ένας
ποδηλατόδροµος σε συνέχεια του µοναδικού και πολύ σωστού ποδηλατόδροµου διπλής κατεύθυνσης του δρόµου της µαρίνας
ο οποίος όµως θα πρέπει να βρίσκεται απ’ την εσωτερική πλευρά της πόλης της Λευκάδας -στην οδό Γολέµη µιλάω- και όχι απ’
την εξωτερική, για ποιο λόγο; Για να µπορεί ο ποδηλάτης να µπαίνει σε κάθε στενό της Λευκάδας χωρίς να χρειάζεται να κόψει
την οδό Γολέµη κάθετα και να σταµατήσει την κυκλοφορία. Απ’ τη δεξιά πλευρά της Γολέµη θα έπρεπε να αφήσουµε που έχει
µεγάλο περιθώριο µία σειρά πιθανόν στάθµευσης αυτοκινήτων και να µεγαλώσουµε τα πεζοδρόµια και απ’ τις δύο πλευρές
γύρω στο 1,5 µέτρο. ∆ηλαδή, αυτό το χάλι της Γολέµη µε διπλοπαρκαρισµένα, διπλή κυκλοφορία και παρκαρισµένα απ’ την
άλλη µεριά θα µπορούσε να έχει γίνει ένα υπόδειγµα -και έχουµε το χρόνο µέχρι 31/10 να το κάνουµε- κυκλοφοριακής ροής
συνεχόµενης. Ταυτόχρονα, στις ίδιες ρυθµίσεις µέχρι 30 του µηνός µπορούµε να κλείσουµε το δρόµο απ’ το Lefkas µπροστά,
να πεζοδροµηθεί αυτός ο δρόµος, να πεζοδροµηθεί ο δρόµος µπροστά απ’ τον IonianStar και από πίσω ταυτόχρονα να
πεζοδροµηθεί ο δρόµος µπροστά απ’ την πλατεία της παραλίας, απ’ τα καταστήµατα (δηλαδή ‘Το Κύµα’ κ.λπ.) έτσι ώστε να
ενοποιηθεί όλο αυτό το µέτωπο µε το ιστορικό κέντρο. Σε δεύτερη φάση να κλείσουµε το δρόµο της Μαργαρίτας και τους δύο
κάθετους των πάρκων, του πάρκου, της παιδικής χαράς και του µνηµείου έτσι ώστε να ενοποιηθεί και το δεύτερο µέτωπο.
Ξέρετε, κύριε ∆ήµαρχε, όταν περνάγανε το δρόµο, τον αγωγό της ύδρευσης και τον κεντρικό που άλλαξε το ’18 -αν
θυµάµαι καλά κύριε ∆ρακονταειδή, δεν είµαι σίγουρος- είχε κλείσει κάποια στιγµή ο δρόµος στη Μαργαρίτα. Εκεί λοιπόν είδαµε
ότι υπήρχε συνεχόµενη και αποκλειστική ροή αυτοκινήτων µέσα απ’ τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας που βρίσκονται ανάµεσα
στην πλατεία Σικελιανού και το Boschetto, συνεχόµενη ροή χωρίς καµία διακοπή, γιατί δυστυχώς γίνεται διακοπή µπροστά απ’
το µνηµείο όπου συναντιέται ο παραλιακός δρόµος µε τους δύο αυτούς δρόµους. Στην ίδια ρύθµιση θα µπορούσαµε
ταυτόχρονα και µε κυκλοφοριακές µετρήσεις που έχουµε να κρατήσουµε τη µονοδρόµηση της οδού Σικελιανού είτε µε έσοδο,
είτε µε έξοδο. Αυτό που πάλι δεν κατάφερε αυτή η κυκλοφοριακή ρύθµιση ποιο είναι;
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ολοκληρώστε.
Γληγόρης Κων.: Ολοκληρώνω. ….Ότι ο δρόµος απ’ τον κόµβο τον κυκλικό µέχρι το Πνευµατικό Κέντρο που είναι (.), αυτός ο
δρόµος πρέπει να πεζοδροµηθεί, και αυτός ο δρόµος πρέπει να πεζοδροµηθεί πάλι σ’ αυτά τα πλαίσια της νοµοθεσίας έτσι
ώστε να ενοποιηθεί όλο το ιστορικό κέντρο και βέβαια πάντα λαµβάνοντας υπόψιν τι; Τους µόνιµους κατοίκους, τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, µε προβλήµατα κινητικότητας και φυσικά θα πρέπει αυτή η πόλη να ξαναγυρίσει στο ποδήλατο, η Λευκάδα
ήταν µία πόλη του ποδηλάτου και σήµερα κανένας δεν µπορεί να κυκλοφορήσει µε το ποδήλατο. Μπορώ να σας πω κι άλλα,
νοµίζω ότι (….) απόφαση η οποία επηρέασε πάρα πολύ την κυκλοφορία στην πόλη µας, νοµίζω ότι θα δηµιουργηθεί…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: Εντάξει κύριε Πρόεδρε.
Κωνσταντινίδη: Πρόταση καταθέτει κύριε Πρόεδρε, είναι χρήσιµη και για τη ∆ηµοτική Αρχή.
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Πρόεδρος: Κυρία Κωνσταντινίδη, µπορείτε να µην παρεµβαίνετε; Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Κων.: Σεβαστή, κι εγώ σε παρακαλώ µην παρεµβαίνεις, δεν έχει σηµασία, (…) θα ολοκληρώσω. Και ταυτόχρονα, η
τελική πρόταση που θέλουµε να καταθέσουµε και πρέπει να ‘ρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα πρέπει και τα δύο ρεύµατα της
οδού 8

ης

Μεραρχίας, το αριστερό ρεύµα πάλι απ’ τη µεριά της πόλης να γίνει ένα πολύ µεγάλο πεζοδρόµιο και ένας

ποδηλατόδροµος αποκλειστικής χρήσης. Μ’ αυτό το κοµµάτι και σίγουρα µε παρεµβάσεις επί αυτού του σχεδίου το οποίο
µπορεί να είναι εντελώς λάθος, να είναι εντελώς λάθος (…), µε µελετητές µπορούµε να κάνουµε αλλαγές στην πόλη. Το να
πηγαίνουµε να (…) δια περιφοράς συνεδρίαση, επειδή (…) δε ξέραµε τι να κάνουµε, επειδή δεν είχαµε τα 30.000, επειδή θέλαµε
(….)…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, θα ολοκληρώσετε;
Γληγόρης Κων.: …..Ναι. …..µε νόµους οι οποίοι δεν εφαρµόστηκαν όπως θα έπρεπε να εφαρµοστούν, είναι λάθος και
πραγµατικά δηµιουργεί πρόβληµα στην πόλη. Εγώ, αν µπορούσαµε αύριο να αλλάξουµε αυτή την απόφαση, πραγµατικά θα
έλεγα να δοκιµάσουµε την Κυριακή το πρωί, µία µέρα κάποιες ώρες όπως κάνουν όλοι οι ∆ήµοι, να κλείσουµε αυτό το κοµµάτι
που (…). Συνεχίστε, (…), καλό είναι να ξαναέρθει το θέµα εφόσον το θέλετε και εσείς κύριε ∆ήµαρχε, να το συζητήσουµε, αλλά
αυτό πρέπει να κάνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να συζητάµε τέτοια θέµατα και να βοηθάµε όλοι και κύριε Παναγιώτη
Γληγόρη, (…) και είµαι σίγουρος ότι αν είχε έρθει στο Συµβούλιο, αν είχε έρθει αυτή (…..) και εσείς πιθανόν να καταλαβαίνατε το
τι θα συµβεί, δηλαδή δηµιουργήσατε έναν Αύγουστο…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη, σας παρακαλώ πολύ.
Γληγόρης Κων.: Ευχαριστώ, γεια σας.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Θα είµαι σύντοµος κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, τα κίνητρα των Εβδοµάδων Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν είναι και τόσο αθώα, δηλαδή δεν αναπτύχθηκε ξαφνικά το ενδιαφέρον για την (….) της χρήσης αυτοκινήτου από
οικολογική σκοπιά, αλλά κυρίως για (….) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να µειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου απ’ τη σκοπιά
της χρήσης του πετρελαίου, κατ’ επέκταση να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση. Αυτά σε ό,τι αφορά το γενικό σκέλος για να (.) ότι
γίνεται κάποιου περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος δραστηριότητα που αξιοποιούν (………). Ειπώθηκε και από συναδέλφους,
είναι γεγονός ότι υπήρξε ένας αιφνιδιασµός στην τοπική κοινωνία και δεν είναι µόνο η τοπική κοινωνία, είναι και όλοι όσοι
έρχονται να επισκεφθούν την πόλη, το νησί, γιατί όσοι επισκέπτονται το νησί αυτό είναι το σηµείο που διέρχονται, το σηµείο
δηλαδή που µονοδροµήθηκε, νοµίζω ότι πιθανότατα µία καλύτερη συζήτηση στα πλαίσια και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα
µπορούσε να κάνει πιο αποτελεσµατικό κάτι το οποίο και εµείς δεν είµαστε αντίθετοι, γενικότερη µείωση της χρήσης του
αυτοκινήτου πραγµατικά από µία σκοπιά ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της ζωής στην πόλη. Εγώ θα σταθώ σ’ αυτό δηλαδή,
στο ζήτηµα του αιφνιδιασµού και των δυνατοτήτων να γίνει κάπως πιο οργανωµένα προκειµένου να µη φτάσει στα όριά του
ένας κόσµος ο οποίος έχει ανάγκη να περάσει και να µην καταλήγουµε να παραβιάζει ο άλλος (…) τα σήµατα, να µην πειθαρχεί.
Το ζήτηµα είναι µε έναν τρόπο να βοηθιέται και ο άλλος (…). Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ένα ζήτηµα. Τα εκτός ηµερήσιας διάταξης χρειάζονται τη συναίνεση του ∆ηµάρχου,
δεν ισχύει αυτό. Ο ‘Κλεισθένης’ είναι σαφέστατος, ο Κανονισµός λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι σαφέστατος,
πλειοψηφία χρειάζεται, ψηφίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αν παρθεί απόφαση συζητιέται, δε χρειάζεται καµία συναίνεση του
∆ηµάρχου. Τώρα, όσον αφορά το θέµα µας. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ θετική την πρωτοβουλία αυτή και δε χάλασε και ο κόσµος
τώρα αν δεν πάει καλά, είναι δοκιµαστικό… Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό που βλέπω εγώ όµως είναι ότι χάθηκε µία χρονιά,
χάθηκε µία χρονιά γιατί; Για να (……...) ασφαλείς συµπεράσµατα, γιατί (……) σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα-δυο µήνες πριν,
να έχουµε ανταλλάξει απόψεις, να έχουµε ένα πιο βατό, πιο σταθερό, πιο καλό σχέδιο, γιατί όταν ανταλλάζεις απόψεις
καταλήγεις σίγουρα σε καλύτερο συµπέρασµα, να γίνει πιο οργανωµένα. Παρότι µένω στη Λευκάδα, δε ξέρω, δεν το πήρα
γραµµή, αιφνιδιάστηκα, κι εγώ πέρασα µπροστά από εκεί και πραγµατικά νόµιζα ότι κάτι έγινε, κάποια βλάβη έγινε. ∆ε ξέρω,
εγώ δεν το πήρα γραµµή; Υπήρχε ελλιπή ενηµέρωση γενικώς απ’ το ∆ήµο; Παρ’ όλα αυτά, δε στέκοµαι τώρα σ’ αυτά, δε
χάλασε και ο κόσµος γι’ αυτό που έγινε, αλλά χάθηκε µία ευκαιρία. Πιστεύω ότι του χρόνου θα έρθει πολύ πιο οργανωµένα να
δούµε κι άλλες περιοχές και αυτό που είπε ο κύριος Γαζής για το Νυδρί, αν όντως υπάρχει πρόβληµα, µιας και ζει στο Νυδρί το
γνωρίζει καλύτερα, αν όντως υπάρχει πρόβληµα θα ήταν ενδιαφέρον να εφαρµοστεί και εκεί και αλλού (τέλος πάντων, όπου
νοµίζουµε) και πιστεύω από του χρόνου πιο προετοιµασµένοι να έχουµε ένα καλύτερο αποτέλεσµα όσον αφορά αυτή την
Εβδοµάδα. Αυτά από εµένα, ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο.
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Περδικάρης: Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι όταν ανέφερα για επιστηµονικό προσωπικό δεν είχα στο µυαλό µου καθηγητές
πανεπιστηµίων, συγκοινωνιολόγους, απλά έτσι έχω συνηθίσει να ονοµάζω τους συνεργάτες στο ∆ήµο οι οποίοι είναι και
συνεργάτες παλιοί δικοί µου και συνεργάτες του ∆ηµάρχου και αυτό θεωρούσα ότι έπρεπε να γίνει. Αυτό ρώτησα αν έχει γίνει,
υπάρχει Τµήµα Συγκοινωνιών στο ∆ήµο και απλά ήταν αυτό, δεν ήταν δηλαδή ένα σχήµα λόγου ούτε προσπάθησα να κερδίσω
τις εντυπώσεις όπως νόµιζε ο κύριος ∆ήµαρχος, ούτε το είπα ειρωνικά. Αυτά για το ζήτηµα αυτό.
∆εύτερον. Αποδεικνύεται και πάλι -όπως είπα και στο προηγούµενο θέµα- µέσα από µία συζήτηση νηφάλια ότι ήταν
µία κίνηση ναι µεν σωστή, αλλά δεν είχε το κατάλληλο timing για να γίνει και αποδεικνύεται απ’ το ότι:Πρώτον. Πως πέρασε απ’
το Λιµενικό Ταµείο; (εννοώ την τελευταία στιγµή) Με ποιες εισηγήσεις πέρασε και βεβαίως και τα προβλήµατα που υπήρξαν
µετά. ∆ε θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο, απλά αποδεικνύεται για µία ακόµη φορά ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι τυχαίο,
δεν αναφέρεται ως τυχαίο ότι είναι ένα όργανο διαβούλευσης και σύνθεσης απόψεων που πολλές φορές µπορεί να βοηθήσει.
Τώρα βέβαια το πως θα καταλήξει από εδώ και πέρα και πως έχει καταλήξει µέχρι τώρα είναι άλλο θέµα και δεν αναφέροµαι για
τη διαδικασία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας µόνο, αλλά εννοώ για το γενικότερο πρόβληµα που υπάρχει µε το υπουργείο
Εσωτερικών. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι µε την κατάλληλη συζήτηση και µε νηφάλιες τοποθετήσεις και προτάσεις και πάντα
έχοντας υπόψη µας όλοι -ο καθένας απ’ τη δική του µεριά και όπως το κατανοεί- το καλό των συµπολιτών και το καλό της
πόλης, έχουµε τη δυνατότητα να συνεισφέρουµε όλοι όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο για κάποιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης Παναγιώτης έχει το λόγο.
Γληγόρης Παν.: Θα συµφωνήσω µ’ αυτό που είπε ο Θανάσης Περδικάρης τώρα προς το τέλος της τοποθέτησής του και θα
πω το εξής: Μέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχουν ακουστεί σοβαρότατες τοποθετήσεις και επειδή θέλω να λέω τα πράγµατα µε
το όνοµά τους πιστεύω ότι απ’ τις πρώτες τέτοιες τοποθετήσεις είναι του Πέτρου Ζαβιτσάνου, απλά λέει την άποψή του και κατά
την άποψή µου λέει και πρακτικά πράγµατα. Είπε λοιπόν το εξής: «Μπορούµε σ’ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να συζητήσουµε
ένα θέµα, ένα πρόβληµα πριν δηµιουργηθεί;» και σ’ αυτό λοιπόν (.) και η τοποθέτηση του κυρίου ∆ρακονταειδή και η
τοποθέτηση του κυρίου Γληγόρη Κώστα. ∆ηλαδή, είναι µία σωστή δράση και καλά έκανε ο ∆ήµαρχος και έλαβε αυτή την
πρωτοβουλία και την υιοθέτησε, άλλωστε και ο Μπουτάρης, φαντάζοµαι ότι στη Λεωφόρο Νίκης, µου φαίνεται και πέρυσι και
πρόπερσι την είχε υιοθετήσει. Πολύ καλά έκανε.Τι γίνεται όµως; Λείπει η ενηµέρωση και σ’ αυτό συντείνουµε όλοι. Θα έπρεπε
λοιπόν σε κάποιο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γίνει αυτό αλλά θέλω να πω ∆ήµαρχε το εξής, κι άλλες πρωτοβουλίες
θα πάρεις αλλά µπορεί να χαθούν όπως κι αυτή. Τι γίνεται; Πρέπει να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός του ∆ήµου και κλείνω. Αύριο
λοιπόν, είναι σωστό αυτό το µέτρο που ελήφθη και σωστή αυτή η υιοθέτηση που έκανες, εκεί στη Γολέµη στην αρχή είναι
λοιπόν δύο άτοµα τα οποία θα µοιράζονται, δε φαντάζοµαι να µην υπάρχει κάποιο φυλλάδιο, κάτι το οποίο λοιπόν θα
ενηµερώνει τους πολίτες γι’ αυτή τη δράση, να µην εξαφανίζονται δηλαδή τέτοιες πρωτοβουλίες και να υπάρχει και ενηµέρωση
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι όλες οι παρατάξεις αυτό συντείναµε και σωστά συζητήθηκε βέβαια και καλά κάναµε και το
συζητήσαµε µε την πρόταση του Κώστα Γληγόρη, εγώ πιστεύω το εξής: Ότι θα πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες και να
αναδεικνύονται και να υπάρχει και ενηµέρωση των πολιτών, διότι είναι σωστές και καλά κάνατε και το υιοθετήσατε. Αυτό ήθελα
να πω, ευχαριστώ.
Πρόεδρος:Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να τοποθετηθεί;
Κωνσταντινίδη: Κύριε Πρόεδρε, µία κουβέντα αν µου επιτρέπετε.
Πρόεδρος: Η κυρία Κωνσταντινίδη έχει το λόγο.
Κωνσταντινίδη: Συµφωνώ κι εγώ µε όλους τους προλαλήσαντες και µε τον κύριο Γληγόρη και µε τον κύριο ∆ρακονταειδή και
µε τον κύριο Περδικάρη και µε τον κύριο Παναγιώτη Γληγόρη. Πράγµατι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί να τεθεί στο
περιθώριο όλων αυτών τα οποία συµβαίνουν για το ∆ήµο και αποδεικνύεται σήµερα περίτρανα µέσα απ’ αυτή τη συζήτηση που
κάνουµε και τη συζήτηση την κάνουµε εισπράττοντας και τις διαµαρτυρίες, τα παράπονα, τις απορίες ή τις ενστάσεις των
δηµοτών, των συνδηµοτών συνήθως.
Εγώ λοιπόν θέλω να µεταφέρω µεταξύ όλων αυτών και τη δυσφορία των ανθρώπων που ζουν στο δρόµο απ’ τις
Εργατικές Κατοικίες µέχρι τη Γύρα -ας το πούµε- που διέρχεται µπροστά απ’ την Αγία Μαρίνης, γιατί και πάλι είναι ο δρόµος τον
οποίο παρανόµως τον έχουµε µετατρέψει σε Περιφερειακό ενώ είναι ∆ηµοτική Οδός και τώρα µ’ αυτό το µέτρο που όλοι θα το
αγκαλιάζαµε και µπορούσαµε όπως έτσι το κατέθεσε πολύ εύγλωττα ο κύριος Γληγόρης και θεωρώ ότι έκανε µία ολοκληρωµένη
πρόταση για το πως ίσως θα µπορούσε να εφαρµοστεί αυτό, δεν πρέπει όµως να παραγνωρίζουµε ότι την ίδια στιγµή που
προσπαθούµε να δώσουµε µία ανάσα στην πόλη και σε κάποιους δρόµουςνα µην παραγνωρίζουµε και το γεγονός ότι την ίδια
ώρα επιβαρύνουµε δυσβάσταχτα κάποιους άλλους δρόµους όπως είναι αυτός που διέρχεται µπροστά απ’ την Αγία Μαρίνης,
που ειλικρινά έτσι έχουν υποστεί µία βάναυση -ας το πούµε- αδικία. Εγώ ήθελα να το µεταφέρω γιατί έτσι µου το είπαν και σε
κάθε περίπτωση εµείς, αν έτσι θέλει να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες ο ∆ήµος είµαστε θετικοί προς την κατεύθυνση να
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βοηθήσουµε, να υποδείξουµε και να συνεργαστούµε γιατί µας ενδιαφέρει κυρίαρχα το να λειτουργήσει η πόλη, να µην ασφυκτιά
και όλα αυτά τέλος πάντων που είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βικέντιος έχει το λόγο.
Βικέντιος: Κύριε Πρόεδρε, αργά (….) νιώθω ότι απόψε είµαι σε Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και παρακολουθώ µαθήµατα
συγκοινωνιολογίας. Έτσι ακριβώς, αυτό µου φαίνεται, αυτή η απαξίωση δεν έχει όρια, δεν έχει πραγµατικά (.) απαξίωση. Εγώ
που δεν είµαι άνθρωπος κρυµµένος, δεν είµαι άνθρωπος κρυµµένος που δε γνωρίζω τα Χορτάτα και τ’ Αθάνι και την
Κοντάραινα, τον Αϊ Λιό, είµαι κάθε µέρα, πέντε φορές την ηµέρα απ’ τη Σικελιανού µέχρι τη Γολέµη. Πόσα µπράβο πήρα σήµερα
εγώ; Κάποιοι άλλοι θέλουν να απαξιώσουν για το τεστ αυτό που κάνει ο ∆ήµος, το Λιµενικό Ταµείο. ∆ε θα έπαιρνα το λόγο εγώ
γιατί η ώρα είναι 12:30, αλλά αυτή την απαξίωση δεν µπορώ να την κάνω γιατί (…) δίπλα στον πολίτη και µε τους ανθρώπους
που µε ρωτάνε γιατί µε γνωρίζουν και δεν είµαι κρυµµένος και το µπράβο της ∆ηµοτικής Αρχής και λυπάµαι, γιατί έχω µιλήσει
σήµερα µε πολλούς καταστηµατάρχες και από καιρό «πότε θα γίνει αυτός ο πεζόδροµος να περπατάµε άνετα;» Αυτή η
απαξίωση λοιπόν δεν έχει τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Ευχαριστώ κύριε Βικέντιε. Υπάρχει άλλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος που θέλει να λάβει το λόγο; Κύριε ∆ήµαρχε, θέλετε
να πείτε κάτι;
∆ήµαρχος: Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω κι εγώ.
Μικροψυχία και µιζέρια αντιλαµβάνοµαι κύριε Πρόεδρε, και υποκρισία, γιατί την ίδια στιγµή που όλοι οµνύουµε στην
Εβδοµάδα Κινητικότητας θα πω ότι ο ∆ήµος Λευκάδας έχει συµµετάσχει δύο φορές επί ηµερών αυτής της νέας ∆ηµοτικής
Αρχής. Μία πέρυσι το Σεπτέµβρη µε κάποιες δράσεις ποδηλατάδας και κάποιους περίπατους και η δεύτερη φορά φέτος. Πρώτο
το κρατούµενο λοιπόν, όχι άλλη υποκρισία.
∆εύτερον. Τα περί επικοινωνιακών και λοιπών τεχνασµάτων και κινήσεων τα επιστρέφω σ’ αυτούς που τα απέδωσαν
σε εµένα είτε φιλικά, είτε όχι φιλικά, το ξεκαθαρίζουµε κι αυτό. Καλή η καραµέλα αυτή αλλά στην πράξη κρινόµαστε όλοι και θα
κριθούµε όλοι.
Τρίτον. Θα δηµιουργήσει πιο πολλά προβλήµατα απ’ ό,τι θα λύσει. Συνάδελφοι, καθίστε να το δούµε και ∆ευτέρα
µπορεί να έχετε δίκιο εσείς. Να το δούµε τη ∆ευτέρα λοιπόν, να το συζητήσουµε τη ∆ευτέρα, να δούµε πως θα το κάνουµε
καλύτερο τη ∆ευτέρα για την επόµενη χρονιά, αλλά πριν το δούµε το καταδικάσαµε; Εσείς οι ίδιοι λοιπόν που οµνύετε στην
προσβασιµότητα των πεζοδροµίων, στον ποδηλατόδροµο, στον πεζόδροµο, τι κάνατε τα προηγούµενα χρόνια; Για πείτε µου,
αφού θέλετε να το πάµε έτσι λοιπόν το θέµα, για πείτε µου, τι κάνατε και βιάζεστε µία τέτοια δράση…; Εµείς τολµάµε, µπορεί να
αποτύχουµε, εδώ είµαστε να υποστούµε τις συνέπειες της αποτυχίας. Μόνοι σας το είπατε ότι µέρα µε τη µέρα βελτιώνεται και η
µονοδρόµηση των δρόµων αυτών. Προφανώς και θέλει χρόνο να αφοµοιωθεί απ’ τον κόσµο, προφανώς και ήθελε καλύτερη
παρουσία και πιο συχνή παρουσία αστυνόµευσης, προφανώς και θα πω εγώ -το δέχοµαι αυτό- ακόµη µεγαλύτερη ενηµέρωση,
σας είπα όµως αντικειµενικές δυσκολίες που δε µας το επέτρεψαν και κύριε Γληγόρη, µην παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Επί
ενάµιση µήνα µελετάγαµε την πρόταση αυτή την οποία τη γνωρίζετε, που πέρασε από Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, από Τοπική
Κοινότητα, όχι αυτή που εφαρµόζουµε τώρα, την ακριβή, την οποία πάλι υποκρισία θα πω, αν µπορούσαµε και βρίσκαµε τα
χρήµατα και εφαρµόζαµε τη µεγάλη παρέµβαση του ποδηλατόδροµου και του πεζόδροµου, είναι δεδοµένο ότι οι µισοί απ’ τους
Συµβούλους θα µε παροµοίαζαν µε τον Μπακογιάννη και το «Μεγάλο Περίπατο», ήδη αναφέρθηκε από συνάδελφο, τη στιγµή
που δε µας κοστίζει ένα ευρώ, ένα ευρώ, γιατί και τα σήµατα που φτιάξαµε θα τα ξαναχρησιµοποιήσουµε. Άρα, λοιπόν, κύριε
Γληγόρη, γυρίζω, κλείνω την παρένθεση για το «Μεγάλο Περίπατο», απαράδεκτος ο παραλληλισµός και τον επιστρέφω, θα πω
ότι ξέρετε πολύ καλά το τι ενέργειες έχουν γίνει και το ότι πήγανε -για να απαντήσω και στον κύριο Περδικάρη- συνεργάτες του
∆ήµου, αποτύπωσαν όλο το παραλιακό µέτωπο, το έβαλαν στο χαρτί, είδαν τις διαβάσεις πεζών, µέτρησαν τις θέσεις
στάθµευσης, διαβουλεύτηκαν µε την κοινωνία όπως διαβουλευτήκαµε και εµείς, φωνάξαµε τους µαγαζάτορες της Γολέµη όλους,
µε προτροπή τους κάναµε µία µικρή αλλαγή, αλλά σας είπα: Κόστιζαν 40.000 αυτές, 35 µε 40.000 και δεν προλαβαίναµε να
κάνουµε ούτε αναµορφώσεις, ούτε και ήταν στις προθέσεις µου για µια προσωρινή παρέµβαση έστω και δύο µηνών, γιατί
προφανώς δε θα µέναµε µόνο στην εβδοµάδα κινητικότητας, θα πήγαινε µέχρι 31 Οκτώβρη, άρα ήταν 1,5 µήνας η παρέµβαση·
να χαλάγαµε 40.000,00 ευρώ, γιατί τόση είναι η αξία και των χρωµάτων και κατά κύριο λόγο των στηθαίων τα οποία θα έπρεπε
να µπαίνουν για να οριοθετούν όντως δεξιά και αριστερά και τον ποδηλατόδροµο και τον πεζόδροµο.
Ας αναλογιστούµε λίγο κάτι, εγώ δε λέω ότι αυτή η παρέµβαση είναι η ιδανική, ούτε θεωρώ ότι θα λύσει το πρόβληµα,
θα βγάλουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα όµως και του χρόνου να τα βελτιώσουµε. ∆ηλαδή, είναι τόσο άδικο δύο
απογεύµατα και ένα πρωινό να δώσουµε τη δυνατότητα στους ηλικιωµένους να περπατήσουν µε µεγαλύτερη ασφάλεια; Είναι
τόσο τραγικό δύο απογεύµατα και ένα πρωινό να µπορεί να κυκλοφορήσει σε όλο το παραλιακό µέτωπο η µαµά µε το
καροτσάκι; Είναι τόσο τραγικό δύο απογεύµατα και ένα πρωινό τα άτοµα τα οποία είναι κλεισµένα στο σπίτι γιατί δεν µπορούν
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να κυκλοφορήσουν ούτε 1 µέτρο, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να κυκλοφορήσουν; Τόσο µεγάλη καταστροφή είναι συνάδελφοι;
Τόσο µεγάλη καταστροφή είναι; Έ, ας υποστώ το πολιτικό κόστος λοιπόν αν είναι αυτή η καταστροφή.
Προφανέστατα όταν γίνονται κάποιες αλλαγές κάποιοι εντός εισαγωγικών ευνοούνται, δηλαδή γίνονται καλύτερες,
υπάρχουν καλύτερες συνθήκες στις περιοχές παρέµβασης και προφανώς κάποιοι επιβαρύνονται, δεν το συζητάµε αυτό, αλλά
επειδή ακούστηκαν µέχρι και για την Αγία Μαρίνα, ρωτάω εγώ λοιπόν, µε τη µονοδρόµηση που έχει ισχύσει δύο µέρες και
αυριανή, από τις 6:00 το πρωί µέχρι τις 18:00 που ισχύει τις δύο µέρες και αύριο είναι η τρίτη, πήγε κανένας απ’ την Αγία
Μαρίνα και δεν κατάλαβα εγώ; Πήγε κανείς απ’ την Αγία Μαρίνα ή έκανε το γύρω Γολέµη-Ηρώων Πολυτεχνείου-Σικελιανού; Τι
κουβεντιάζουµε τώρα; Κουβεντιάζουµε για τα αυτοκίνητα που θα πάνε απ’ την Αγία Μαρίνα ένα Σαββατοκύριακο, τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Σεπτεµβρίου; Προφανώς και κάποιοι θα πάνε αφού θα έρχονται απ’ τη Γύρα, αλλά πριν το δούµε το
καταδικάζουµε κι αυτό ή κάνουµε αναφορά σε ειδικές -έτσι- περιοχές στις οποίες όντως θα υπάρξει µία επιβάρυνση; Τόσα
πολλά αυτοκίνητα θα µετακινηθούν το Σάββατο το βράδυ ή την Κυριακή; ∆ε ξέρω.
Εγώ θεωρώ και αυτό προσπαθεί να περάσει η ∆ηµοτική Αρχή, ότι σιγά-σιγά βάζει πινελιές, σίγουρα στην πράξη θα
γίνει, θα απελευθερωθεί δηµόσιος χώρος και όχι στα λόγια αλλά στην πράξη µε το οποιοδήποτε κόστος, γιατί το οφείλουµε,
γιατί όντως πρέπει να κάνουµε µια πιο φιλική στο δηµότη πόλη και είµαστε υποχρεωµένοι και αν δεν έγινε τα προηγούµενα
χρόνια είµαστε δύο φορές υποχρεωµένοι. ∆εν µπορεί εµείς σαν τόπος, σαν Λευκάδα και η Λευκάδα στο σύνολό της εννοώ, έτσι;
∆εν εννοώ µόνο την πόλη, σαν ένας σύγχρονος ∆ήµος που θέλουµε σιγά-σιγά να γίνουµε, να υπάρχει αυτή η κατάσταση και
προφανέστατα τα συµπεράσµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν και για άλλες πιέσεις, για την αλλαγή της εισόδου της πόλης
και όχι µόνο, µε τον οποιονδήποτε τρόπο επιλεγεί, γιατί διαφορετικά τι θα κάνουµε; Αυτό το Μπαγκλαντές που βιώνουµε τα
καλοκαίρια; Και µε τους οδικούς άξονες τους οποίους θα φτιαχτούν θα είναι ακόµα πιο έντονο; Ας µη δείχνουµε λοιπόν τη
µιζέρια µας, εγώ δεν είπα ούτε να αγκαλιάσετε την προσπάθεια αυτή αλλά ούτε και να τη θάψετε πριν τη δείτε. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Υπάρχει κάποιος άλλων εκ των επικεφαλής των παρατάξεων που θέλει να µιλήσει;
Γληγόρης Κων.: Εγώ θέλω να µιλήσω, Πρόεδρε, αλλά νοµίζω ότι υπάρχει σειρά, ο κύριος ∆ρακονταειδής πρώτα.
Πρόεδρος: Αυτό ρωτάω, ο κύριος Γαζής (.). Κύριε ∆ρακονταειδή, θέλετε να πείτε κάτι άλλο;
∆ρακονταειδής: Ναι, θέλω να πω.
Πρόεδρος: Ο κύριος ∆ρακονταειδής έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Θέλω να πω ότι δε µ’ αρέσει το ύφος του ∆ηµάρχου στο κλείσιµό του και όχι µόνο, αλλά λέω για το
συγκεκριµένο θέµα. Εµείς κάναµε µία κριτική που αφορούσε ένα συγκεκριµένο µέτρο και καταθέσαµε και µία πρόταση πως
καλύτερα µπορούµε να το οργανώσουµε για του χρόνου. Καταρχήν, δεν υπάρχει αλάθητο του πάπα, δεν υπάρχει αλάθητο,
ούτε εγώ είπα ότι οι διάφορες προτάσεις και σκέψεις που έχουµε στο µυαλό µας όχι γιατί είµαστε συγκοινωνιολόγοι, αλλά γιατί
παλιότερα, τα προηγούµενα χρόνια είχαµε µελετήσει, οι τεχνικοί είχαν µελετήσει αντίστοιχες προτάσεις, δεν µπορεί µε ένα ύφος
τόσο υποτιµητικό ας πούµε… Γι’ αυτό είπα ότι δε µου άρεσε το ύφος του καθόλου, καθόλου µα καθόλου και του το λέω δηµόσια
και µπροστά του.
Γληγόρης Παν.: Ούτε είπε κάποιος ότι δε θέλει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Παν.: Σας παρακαλώ, (…)…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Παν.: ∆εν είπε κανείς ότι δε θέλει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην περιοχή.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σε παρακαλώ πολύ.
∆ρακονταειδής: ∆εν είναι σωστό, µπορεί κάποιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος να εξετράπη, ωραία, ονοµάτισε τον ∆ήµαρχε µου και
πες: «Εσύ εξετράπεις γι’ αυτό και γι’ αυτό το λόγο.» Εδώ ήρθαµε και κάναµε ορισµένες πολύ συγκεκριµένες προτάσεις και
κατατέθηκαν και ιδέες κ.λπ., δεν κατάλαβα το επιθετικό του ύφους, αλήθεια το λέω, ειλικρινά δεν το κατάλαβα για ποιο λόγο.
Εγώ µίλησα νηφάλια, ήρεµα, είπα ότι σωστά γίνεται η Εβδοµάδα Κινητικότητας, σωστά τα άλλα µέτρα που γίνονται, συγγνώµη,
οι άλλες δράσεις που γίνονται, το συγκεκριµένο όµως µου δηµιούργησε ερωτηµατικά, δηλαδή σώνει και καλά πρέπει να
συµφωνήσω µε το ∆ήµαρχο; ∆εν το καταλαβαίνω αυτό. Ούτε εγώ είπα ότι το µέτρο ως συνολικό µέτρο είναι αποτυχηµένο,
εκτός και αν δεν προσέχετε τι λέω κύριε ∆ήµαρχε. Είπα ότι έγινε µία βιαστικό τρόπο χωρίς καµία ενηµέρωση, το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο δεν εξέφρασε άποψη που θα µπορούσε και θα έπρεπε να είχε εκφράσει και όλο αυτό, εκφράσαµε αυτούς τους
προβληµατισµούς µε πολύ ήπιο τρόπο και βγαίνετε µε ένα ύφος 40 καρδιναλίων να µας «την πείτε» κιόλας. ∆εν το
καταλαβαίνω ειλικρινά. Θέλετε τη συµβολή µας; Αν θέλετε τη συµβολή µας, εγώ µιλάω για την παράταξή µας, για τις άλλες
παρατάξεις θα µιλήσουν οι άλλοι επικεφαλής και οι άλλοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Εάν θέλετε τη συµβολή µας και υποψιάζοµαι ότι
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δεν τη θέλετε, µε συγχωρείτε αλλά ο ρόλος του ∆ηµάρχου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει κι αυτό το στοιχείο, δηλαδή να ακούει.
Εάν θέλετε να κάνουµε παράλληλους µονολόγους ευχαρίστως να τους κάνουµε, αλλά αποτέλεσµα για την κοινωνία δεν
παράγεται. Εγώ λοιπόν σας επαναλαµβάνω. ∆εν ασκήσαµε κριτική στην ουσία της εβδοµάδας κινητικότητας, ασκήσαµε κριτική
για τον τρόπο που έγινε αυτή η ιστορία, για το γεγονός ότι ουδείς την ήξερε, εγώ τη διάβασα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ενώ
παρακολουθώ -και το ξέρετε όλοι πολύ καλά- τα πράγµατα από πάρα πολύ κοντά, γιατί θα πρέπει να µας «την πείτε» δηλαδή;
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε ∆ρακονταειδή.
∆ρακονταειδής: Και δε θα µίλαγα, δε θα δευτερολογούσα αν έβλεπα ότι είχατε διαφορετικό ύφος, κι εγώ δεν έκανα κανέναν
παραλληλισµό µε το «Μεγάλο Περίπατο», απλούστατα ήθελα να επισηµάνω -και αυτό δεν αφορά καθόλου τη Λευκάδα- το
ηλίθιο αυτού που έγινε στην Αθήνα, το ηλίθιο της ιδέας και του κόστους αυτού που έγινε στην Αθήνα, αυτό δεν έχει
παραλληλισµό µε τη Λευκάδα και µάλιστα το τόνισα κιόλας. Εποµένως, γιατί σώνει και καλά… Αυτό όµως που σίγουρα σας
είπα, ότι ακολουθείτε «επικοινωνιακή πολιτική». Έ, δε γίνεται µε επικοινωνιακή πολιτική να παραχθούν αποτελέσµατα για τις
εντυπώσεις µόνο. Αν θέλετε ουσία να έρχεστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να ζητάτε την άποψή σας. Και κύριε Πρόεδρε -και
τελείωσα- τα µαθηµατικά των µέσων όρων των Συµβουλίων που µου θυµίζουν ευθέως και εντόνως -µε τα οποία συναίνεσε και
ο ∆ήµαρχος και υπερακόντισε µάλιστα- τα µέσα όρη της κυρίας Κεραµέως στα σχολεία· έµ! ∆ε θα βρείτε συναίνεση από εµάς,
καθαρές κουβέντες και ξάστερες.
Πρόεδρος: Τι να πω κύριε ∆ρακονταειδή; Εδώ άλλο συζητάµε και µου λέτε για το µέσο όρο. Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο.
∆ρακονταειδής: Καταλάβατε πολύ καλά.
Πρόεδρος: Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι όµως.
∆ρακονταειδής: Ναι, ναι, ναι.
Γληγόρης Κων.: Συγγνώµη τώρα, έχει δίκιο ο κύριος ∆ρακονταειδής και για τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, είπατε 18 και τα 9 (…) ή
ακυρώθηκαν (…), εντάξει, έχει δίκιο και σ’ αυτό, αλλά το κυριότερο είναι ότι κι εγώ θα δευτερολογούσα γιατί πίστεψα ότι είναι
µία πάρα πολύ χρήσιµη κουβέντα και νοµίζω ότι απ’ τη στιγµή που τα ∆ηµοτικά Συµβούλια ή µάλλον να το πω διαφορετικά, απ’
τη στιγµή που η Οικονοµική Επιτροπή έχει πάρει τόσες αρµοδιότητες, κάτι το οποίο γίνεται και στο Εξωτερικό· τι γίνεται; Έχουν
τα ∆ηµοτικά Συµβούλια για να σχεδιάζουν, αυτό ναι, να το κάνουµε, όχι να (…). Να σας πω κάτι; Εµένα µου άρεσε πολύ
περισσότερο αυτή η κουβέντα που έγινε σήµερα και να σηκωθώ να φύγω για τα υπόλοιπα εφτά θέµατα, πραγµατικά, και για τα
αντιπληµµυρικά. Αυτά τα δύο (…) µονάχα και τίποτα άλλο; Και ας τα πάρει όλα η Οικονοµική Επιτροπή, (…) ας τα πάρει, αλλά
τουλάχιστον να φέρνουµε τέτοια θέµατα, θέµατα σχεδιασµού. Αυτό µπορούµε να το κάνουµε;
Τώρα, γιατί ήταν µια… Γιατί συζητήθηκε και γιατί ήθελα πολύ πραγµατικά να συζητηθεί. Γιατί όχι πως δεν µπορούσε ο
κύριος ∆ρακονταειδής, ο κύριος ∆ρακονταειδής δεν µπορούσε ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι, ούτε παρά πρόπερσι γιατί η
απόφαση που πήρε το Λιµενικό Ταµείο είναι καθαρά µε το νόµο 4706/2020 το οποίο αφορά τον κορωνοϊό. ∆εν µπορούσε ο
κύριος ∆ρακονταειδής ή κανένας δεν µπορεί στην επόµενη εβδοµάδα κινητικότητας ή αυτά που σας είπα εγώ να κάνουµε µέχρι
30 του µηνός ή κάποια απ’ αυτά ή αυτά που σκεφτήκατε εσείς τα οποία εµείς δεν τα γνωρίζουµε και δε θα µιλήσω πως…
Πραγµατικά τώρα που είπατε για διαβουλεύσεις, εγώ τώρα τ’ άκουσα πρώτη φορά κύριε ∆ήµαρχε, για διαβουλεύσεις και µε
τους µαγαζάτορες και µε την Τοπική Κοινότητα και για Επιτροπή ∆ιαβούλευσης· εγώ δεν ήξερα καν ότι η Επιτροπή
∆ιαβούλευσης έχει συνεδριάσει γι’ αυτό το θέµα, τώρα το άκουσα, αλλά τουλάχιστον και µία οµάδα εργασίας από κάποιους
ανθρώπους που κι εγώ συµµετείχα κάποια στιγµή· έ, δε θα έπρεπε να ενηµερωθεί αυτή η οµάδα εργασίας του Σ.Β.Α.Κ.
(Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας) να πάρετε την άποψή της; Έχει πραγµατικούς και πολύ καλούς επιστήµονες µέσα,
ασχέτως αν λειτουργεί ή δε λειτουργεί ή αν περιµένουµε πότε θα έρθει η µελέτη ή δε θα έρθει η µελέτη, προχωράει ή οτιδήποτε
άλλο. Αυτοί δεν έπρεπε να ερωτηθούν; Να σας το πω τόσο απλά. Και θα τελειώσει η 30 του Οκτώβρη, θα τελειώσει ο covid, του
χρόνου δε θα µπορούµε να κάνουµε τίποτα, τι νοµίζετε, πως θα µπορέσετε του χρόνου να κλείσετε µια µέρα το δρόµο; Τρεις
ώρες τον κλείνουν οι άλλοι ∆ήµοι, έξι, οκτώ, δέκα. Βάλαµε τον covid και το νόµο το συγκεκριµένο λόγω… Τέλος πάντων λόγω
του κορωνοϊού έγινε αυτή η ιστορία και µπορέσατε να κλείσετε τρεις µέρες, ενώ έπρεπε να το κάνετε για όλο το υπόλοιπο
διάστηµα όπως πολύ σωστό το είπατε και δεν ήταν 40.000,00 ευρώ το ποσό, δε χρειαζόταν να βάψετε τίποτα απολύτως,
κώνους οριοθέτησης µονάχα, δε χρειαζόταν να βάψετε, γιατί να βάψετε κάτι µπλε ή κόκκινο; ∆εν έχουµε κανένα λόγο να το
κάνουµε αυτό, δεν είµαστε Αθήνα, δεν έχουµε την κίνηση, δεν, δεν,δεν, ο καθένας καταλαβαίνει που βρίσκεται και τι θέλει να
κάνει. Το βασικότερο και πάλι, ενηµέρωση, είναι πάρα πολύ… Και ρωτάτε για την Αγία Μαρίνα. Ναι, και τώρα περνάνε απ’ την
Αγία Μαρίνα, και ξέρετε τι; Αφού το κάνατε, βάλτε και πέντε µηχανήµατα ας πούµε ή βάλτε δέκα ανθρώπους να παίρνουν τους
φόρτους. Εγώ έκατσα και πριν κάνω την πρόταση αυτή και χθες και γύρισα και έπαιρνα µετρήσεις για να δω πως δουλεύει,
έκατσα και πήρα µετρήσεις, να δω πόσα αµάξια περνάνε εκείνη την ώρα το πρωί, 8:00 µε 9:00 π.χ. απ’ τη Γολέµη, πόσα αµάξια
περνάνε 9:00 µε 10:00 απ’ τη Σικελιανού. Εντάξει, δε λέω να γίνετε µηχανικοί, όχι. Και ξέρετε, και στην Πάτρα δεν είµαστε απ’
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τους άριστους του ΕΜΠ, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται οι άριστοι του ΕΜΠ δεν τα κάνουν καλά, δε ξέρω, µπορεί να ήταν και η ΠΑΣΠ
τότε ας πούµε έτσι ψηλά πολύ, γιατί έχουµε ακούσει κι άλλα για το ΕΜΠ και για τα συνδικαλιστικά όργανα που ασχολούνταν
κάποιοι και πως περνάγανε τα µαθήµατα τέλος πάντων, εντάξει, δε µας ενδιαφέρουν αυτά αλλά αφού (…)…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, ολοκληρώστε.
Βικέντιος: Κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτά που ακούµε; Τι είναι αυτά που ακούµε κύριε Πρόεδρε;
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη ολοκληρώστε. Κύριε Βικέντιε, σταµατήστε λίγο για να τελειώσουµε. Κύριε Γληγόρη, ολοκληρώστε.
Γληγόρης Κων.: Εµείς νοµίζουµε ότι έγινε µία πάρα πολύ ωραία κουβέντα στην πρώτη φάση, δε ξέρω για ποιο λόγο ο
∆ήµαρχος νευρίασε ή οτιδήποτε, επιµένουµε στο να ξαναέρθει το θέµα και να συζητηθεί και επιµένουµε ότι τα ∆ηµοτικά
Συµβούλια πρέπει να είναι αυτής της µορφής, της µορφής του σχεδιασµού και ας πάρει η Οικονοµική Επιτροπή τα πάντα, αλλά
τουλάχιστον να ερχόµαστε εδώ πέρα και να φεύγουµε και να είµαστε ικανοποιηµένοι, και να κάτσουµε µέχρι τις 12:00 και στη
1:00 και στις 2:00 και να φύγουµε ικανοποιηµένοι ότι κάτι είπαµε, κάτι σκεφτήκαµε, κάτι άκουσε ο κόσµος, όχι (…..)
τροποποίηση προϋπολογισµού και τέτοια, αυτά είναι… Άστα.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κύριε Γληγόρη.
Γληγόρης Κων.: (…) σχεδιάσουµε. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Λύγδας: Θα ήθελα το λόγο για ένα λεπτό.
Πρόεδρος: Ένα λεπτό κύριε Λύγδα. Ο κύριος Βερροιώτης έχει το λόγο.
Βερροιώτης: Ευχαριστώ, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
Πρόεδρος: Οκέι. Ο κύριος Ζαβιτσάνος έχει το λόγο.
Ζαβιτσάνος: (…..) σε όλη την κουβέντα θα ήθελα να συµπληρώσω το εξής: (…) να ήταν λάθος ή να ήταν πιο ελλιπής η
ενηµέρωση, τέλος πάντων, δεν (…) όλα αυτά. Τελικά, µετά απ’ την κουβέντα καταλαβαίνω το πιο µεγάλο λάθος που έγινε, είναι
ότι δεν ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ακούγοντας λοιπόν όλους τους συναδέλφους κατέληξα σ’ αυτό το συµπέρασµα. Ελπίζω
και είµαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι πιο οργανωµένα τα πράγµατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Λύγδας έχει το λόγο.
Λύγδας: Μία παρέµβαση για ένα λεπτό, απλώς θα κάνω µία ερώτηση στον κύριο Γληγόρη να µου ξεκαθαρίσει κάτι γιατί µπορεί
να µην κατάλαβα εγώ καλά. Αν αναφερόταν σε εµένα σχετικά, επειδή (…) ΕΜΠ, έτσι; Και για την ΠΑΣΠ. Εγώ προφανώς ήµουν
µέλος αυτής της παράταξης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, δεν άλλαξα, δεν ήµουν
ούτε αριστερόστροφος και ούτε πηγαίνω τώρα προς την κυβερνώσα παράταξη. Ήµουν και είµαι σ’ αυτό το χώρο, καλώς ή
κακώς ήµουν ξεκάθαρος πάντα, δεν ήµουν αριστερόστροφος στα φοιτητικά µου χρόνια και τώρα να τα γυρίζω, να πηγαίνω µε
την εξουσία. Το µόνο που ήθελα να τον ρωτήσω είναι στην αναφορά που είπε -και θα τον προκαλέσω δηλαδή-: «Ξέρουµε πως
περνάνε τα µαθήµατα; Πως περνάγανε τα µαθήµατα; (Κάτι τέτοιο).» Αν αυτή η αναφορά ακουµπούσε και εµένα. Αυτό θα ήθελα
να τον ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ.
∆ήµαρχος: Κύριε Λύγδα, σας παρακαλώ εγώ τώρα, σας παρακαλώ εγώ.
Πρόεδρος: Κύριε Λύγδα, τώρα εντάξει, Σπύρο, εντάξει, να τελειώσουµε, η ώρα είναι 12:40.
Λύγδας: (…..) ο κύριος Γληγόρης (…) αναφερόταν.
(……ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: ∆εν έχει αξία πλέον η συζήτηση.
Γληγόρης Κων.: (………)…
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, σταµατήστε σας παρακαλώ πολύ, για να κλείσουµε το θέµα, να τελειώνουµε.
Γληγόρης Κων.: (…..) ο χαρακτήρας του, τον γνωρίζουµε όλοι και τον δείχνει και σε εσάς.
Λύγδας: Αν θεωρείτε εµένα, αν θεωρείτε εµένα.
Πρόεδρος: Κύριε Λύγδα, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε ∆ήµαρχε, θέλετε να πείτε κάτι πριν κλείσουµε το
θέµα; ∆εν υπάρχει κάτι άλλο.
∆ήµαρχος: Όχι, δε νοµίζω (……). Εγώ κρατάω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, τα απαξιωτικά και τα προδεδικασµένα δεν
κρατάω, έτσι; Ας τα δούµε και δεσµεύοµαι να το φέροµαι το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γιατί όντως πρέπει να παράγουµε
αποτέλεσµα, αλλά να δούµε πρώτα το αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας, αυτής της δράσης και µετά εδώ είµαστε να το
βελτιώσουµε και να το κάνουµε καλύτερο, δε νοµίζω ότι είναι κάποιος ο οποίος δε θέλει να συνδράµει την προσπάθεια αυτή,
αλλά αυτό, ο µηδενισµός που έγινε ή η προσπάθεια µηδενισµού ή οι αναφορές µηδενισµού· έ, αυτό ήταν που… Εντάξει,
ευχαριστώ.
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Γληγόρης Χρ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Κύριε Γληγόρη, τελείωσε η συζήτηση, µπαίνουµε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η ώρα είναι 12:45…
Γληγόρης Χρ.: (…..) ο Λευκαδίτικος λαός κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: ∆εν έχει «κύριε Πρόεδρε», τελειώσαµε, κλείσαµε το θέµα.
Γληγόρης Χρ.: Είστε απίθανος. Ευχαριστώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 160/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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