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Θέκα: «σδήηεζε θαη Γλωκοδόηεζε ηες Δεκοηηθής Επηηροπής Δηαβούιεσζες ζηο
Δεκοηηθό σκβούιηο ζτεηηθά κε ηο Εηήζηο Πρόγρακκα Δράζες γηα ηο έηος
2013»
Πηε Ιεπθάδα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κήλα
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00
ήιζε ζε ηαθηηθή
επαλαιακβαλόκελε ζπλεδξίαζε (ιόγσ έιιεηςεο απαξηίαο ηεο 5εο ζπλεδξίαζεο) ε Γεκνηηθή
Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο, ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 31895/13.12.12 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ πνπ
δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε ηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 76 ηνπ
Λ.3852/2010.
Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα είθνζη επηά (27) κέιε
ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο ήηαλ:
Παρόληες
1. θ. Οόθθνο Πηπιηαλόο, πξόεδξνο
2. θ. Ιηβηηζάλνο Ησάλλεο, από ΄΄ Έλσζε Μελνδόρσλ Ιεπθάδαο ΄΄
3. θ. Θνληνπξίαο Γεκήηξηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο από Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Λπδξηνύ θαη
Ξεξηρώξσλ ΄΄ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΄΄
4. θ. Καξαγθάθεο Κηράιεο, δεκόηεο
5. θ. Θνύξηεο Φίιηππνο από ΄΄ Δ.Ι.Κ.Δ. Ιεπθάδαο ΄΄
Απόληες
1. θα Ιάδαξε Δπθξνζύλε, από ΄΄ Γηθεγνξηθό Πύιινγν ΄΄
2. θ. Ππαλόο Ληθόιανο, από Δθπνιηηηζηηθό – Δμσξατζηηθό θαη Φπζηνιαηξηθό Πύιινγν Απαληαρνύ
Θαζηησηώλ θαη Φίισλ ηνπ Θαζηνύ ΄΄ Ν ΑΓΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ΄΄
3. θα. Θαββαδά Καξία, από Πσκαηείν Αηόκσλ κε Αλαπεξία Λ. Ιεπθάδαο ΄΄ Ζ ΔΙΞΗΓΑ ΄΄
4. θ. Αξγπξόο Γεώξγηνο, από Πύιινγν Αηιησηώλ ΄΄ Ζ ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΄΄
5. θ. Ενπξηδάθεο Δπηύρηνο, από Δθπνιηηηζηηθό θαη Αζιεηηθό Πύιινγν Λπδξηνύ ΄΄ ΝΓΠΠΔΠ΄΄
6. θ. Γέξγνο Απόζηνινο, από ΄΄ Ηαηξηθό Πύιινγν Ιεπθάδαο ΄΄
7. θα Ονύζζνπ Καξία από Κνπζηθνθηινινγηθό όκηιν Ιεπθάδαο ΄΄ ΝΟΦΔΠ ΄΄
8. θ. Θαησπόδεο Δπζηάζηνο, δεκόηεο
9. θ. Εαβηηζάλνο Πππξίδσλ, δεκόηεο
10. θ. Φξαγθνύιεο Δπακεηλώλδαο, από ΄΄ Ρερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, ηκήκα Ζπείξνπ Λ.Δ.
Ιεπθάδαο ΄΄
11. θ. Οεθαηζίλαο Ξαληειήο,δεκόηεο
12. θ. Θνθθίλεο Σξήζηνο, από ηνλ Δκπνξηθό θαη Δπαγγεικαηηθό ζύιινγν Γ.Δ. Διινκέλνπ
13. θ. Γξάςαο Θσλ/λνο, δεκόηεο
14. θ. Πηαύξαθαο Πνθνθιήο, δεκόηεο
15. θ. Θνκεληηλόο Θσκάο, δεκόηεο
16. θ. Βαγελάο Γεώξγηνο αλαπιεξσκαηηθό κέινο, από ΄΄ Α.Π. Ρειπθξάηεο Ιεπθάδαο ΄΄
17. θ. Πέξβνο Θσλ/λνο, από ΄΄ Δπηκειεηήξην Ιεπθάδαο ΄΄
18. θ. Θαξθάθεο Γεώξγηνο, δεκόηεο
19. θ. Πθιαβελίηεο Πππξίδσλ, δεκόηεο
20. θ. Κάιθαο Ξξόδξνκνο, από ΄΄ Πύιινγν Ξνιπηέθλσλ Ιεπθάδαο – Βόληηζαο ΄΄

21. θ. Εαβηηζάλνο Πηέιηνο από ΄΄ Κνπζηθνρνξεπηηθό όκηιν ΛΔΑ ΣΝΟΩΓΗΑ 1964 ΄΄
22. θ. Γαδήο Γηνλύζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο από ΄΄ Νκνζπνλδία Ππιιόγσλ Δπηρεηξεκαηηώλ
Δλνηθηαδόκελσλ Γσκαηίσλ Γηακεξηζκάησλ Λ. Ιεπθάδαο ΄΄
Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Σαιθηνπνύινπ Γεσξγία, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ.
Κε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ην ιόγν έιαβε ν Ξξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Γηαβνύιεπζεο, ν νπνίνο ελώπηνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ κειώλ είπε όηη ζύκθσλα κε ην λέν
ζεζκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ Λ. 3852/10, ΞΓ 89/11, ΞΓ 185/07 θαη Λ. 3463/06, νη
Γήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπληάμνπλ Δπηρεηξεζηαθά Ξξνγξάκκαηα κε ρξνληθό νξίδνληα
πεληαεηίαο , ηα νπνία ζα πξέπεη λα εμεηδηθεύνληαη ζε εηήζηα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Πηόρνο είλαη ν
νξζνινγηθόηεξνο πξνγξακκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη ε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ κε βάζε ηηο
πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ν Γήκνο κπνξεί λα
πξνζαξκόζεη ηηο επηινγέο ηνπ ηξηεηνύο θαη αξγόηεξα πεληαεηνύο Δπηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο
ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκόζεη ηε δξάζε ηνπ ζηε κεηαβαιιόκελε πξαγκαηηθόηεηα,
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο λέεο επθαηξίεο θαη πεξηνξηζκνύο.
Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο θαιείηαη λα γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ
Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο λα εθθξάζεη γλώκεο θαη απόςεηο, λα αμηνινγήζεη ην πξόγξακκα
επελδύζεσλ ζην Γήκν θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Φξαγθνύιε Ακαιία, πξντζηακέλε ηνπ απηνηεινύο
Ρκήκαηνο Ξξνγξακκαηηζκνύ Νξγάλσζεο θαη Ξιεξνθνξηθήο, ε νπνία ελεκέξσζε ηα παξόληα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο γηα ην πξνζρέδην ηνπ Δηεζίνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο, γηα ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο
θαη πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ην έηνο 2013, γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο δξάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη έδσζε δηεπθξηληζηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ από ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο.
Πηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αθνύ εμέθξαζαλ ηηο
απόςεηο ηνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο επί ηνπ ζρεδίνπ, θαηέιεμαλ ζηηο παξαθάησ
παξαηεξήζεηο:
Ο θ. Φίιηππας Κούρηες , εθπξόζσπνο από ΄΄ΔΙΚΔ΄΄ Ιεπθάδαο ηόληζε όηη πξέπεη λα δνζεί
κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηα ζρνιεία θαη ζηε ζπληήξεζή ηνπο .Δηδηθόηεξα λα ππάξμεη κέξηκλα ώζηε
λα θαιπθζεί ε αλάγθε ζέξκαλζεο ηνπ Θνηλσληθνύ Πρνιείνπ ηεο ΔΙΚΔ Ιεπθάδαο, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ζε αίζνπζα ηνπ ΔΞΑΙ Ιεπθάδαο. Δπίζεο πνιύ ζεκαληηθό γηα
ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ην κνλνπάηη ηεο Κέιηζζαο είλαη λα θηηαρηνύλ ηα
πξνζηαηεπηηθά θάγθεια θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ (δηάλνημε).
Ο θ. Ληβηηζάλος Ιωάλλες, εθπξόζσπνο ΄΄ Έλσζε Μελνδόρσλ΄΄ Ιεπθάδαο επηζήκαλε ηε
ζεκαζία ηεο πξνβνιήο ηνπ Ρνπξηζκνύ γηα ην Γήκν καο, ηελ πξνώζεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη
ηελ ζσζηή δηαθήκηζή ηνπο.
Ο θ. Μαραγθάθες Μηταήι δεκόηεο Ιεπθάδαο, ηόληζε ηελ αλάγθε επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ
Αζίγγαλσλ ( Ζιεθηξνδόηεζεο θαη Γεκόζηαο γηεηλήο) θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο
πξνγξάκκαηνο ΄΄ Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο ΄΄( επξσπατθό πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε) κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα απαζρνινύληαη άλεξγνη δηαθόξσλ
εηδηθνηήησλ ζε έξγα ηνπ Γήκνπ.
Ο θ. Κοληοπρίας Δεκήηρηος, αλαπιεξσκαηηθό κέινο από Ξνιηηηζηηθό Πύιινγν Λπδξηνύ θαη
Ξεξηρώξσλ ΄΄ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΄΄ ηόληζε όηη είλαη απαξαίηεηε ε επέθηαζε ηνπ λεθξνηαθείνπ
Λπδξηνύ ηεο Γ. Δ. Διινκέλνπ.
Κεηά ηα παξαπάλσ ηα παξόληα κέιε ηεο επηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο
γλσκνδνηνύλ Θεηηθά
επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Γήκν Ιεπθάδαο, ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνύζαο γλσκνδόηεζεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαπάλσ
πξνηάζεηο.
Κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν, αθνύ
ζεσξήζεθε θαη εγθξίζεθε από ηνλ Ξξόεδξν, ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην θαη από ηα κέιε ηεο
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο.
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