ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ.:3ην /2015 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής
κοινότητας Τσουκαλάδων του Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Απόφασης :7 /2015
Στις Τσουκαλάδες και στο τοπικό Γραφείο Τσουκαλάδων σήμερα την 21η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015,ημέρα Σαββάτο και ώρα 11:00πμ. ήλθε σε τακτική ανοικτή
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων μετά την
έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με
τα άρθρα 88,90 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87).Η πρόσκληση -ανακοίνωση σύμφωνα και με την
προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής κοινότητας επιδόθηκε και σε
αντιπροσώπους του συνεταιρισμού ,πολιτιστικού συλλόγου και ποδοσφαιρικής ομάδας.
Επίσης τοιχοκολλήθηκε στα καφενεία του χωριού και ανακοινώθηκε από την ιστοσελίδα του
πολιτιστικού συλλόγου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών
ευρέθησαν παρόντα δύο (2) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βεργίνης Αποστόλης
Ροντογιάννης Αναστάσιος
3.Σταματέλος Ευάγγελος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας του Τ.Σ Κονιδάρη Νικολέττα για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Επίσης παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος κος Νικητάκης Μάρκος, εκπρόσωποι από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων καθώς και κάτοικοι του χωριού
ΘΕΜΑ 1ο :Απόφαση ΤΣ σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Λευκάδας
2014-2019
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε τα εξής:
Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο των θεσμικών του υποχρεώσεων, εκπονεί το νέος 5ετές
πρόγραμμα 2014-2019,το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 203-2017 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ,το άρθρο 266 Ν.3852/2010(Πρόγραμμα
Καλλικράτης) και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό:41179/23-10-2014.
Με στόχο την κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες της τοπικής μας κοινωνίας, ο Δήμος
Λευκάδας καλεί τους δημότες και τους φορείς του τόπου να συμβάλουν, προτείνοντας
έργα/δράσεις που να εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και τις αρμοδιότητες του Δήμου
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου καθώς και τις προτάσεις των παρευρισκομένων
αποφασίζει ομόφωνα:
Ζητά από το Δήμο να ενταχθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Λευκάδας 2014-2019 τα προτεινόμενα έργα όπως αυτά αναφέρονται σε κάθε άξονα
σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο.
1.Τοπική οικονομική ανάπτυξη με επίκεντρο το τουρισμό και με ενίσχυση της φυσικής,
παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Το χωριό μας, σύμφωνα με τη θέση του στο νησί μας, αποτελεί τουριστικό
προορισμό επιλογής πλέον και όχι μόνο τόπο διέλευσης προς Άγιο Νικήτα και τις άλλες
παραλίες της δυτικής πλευράς της Λευκάδας. Σ΄αυτό έχει συντελέσει και η ποιοτική αύξηση
των τουριστικών καταλυμάτων και η κατακόρυφη άνοδος επενδύσεων στον τουρισμό.Το

υπέροχο κλίμα ,οι ωραιότατες παρθένες παραλίες με τα πεντακάθαρα νερά, το πευκοδάσος
που στεφανώνει από τη νοτιοδυτική πλευρά το χωριό,οι απέραντες ελαιώνες με τις αιωνόβιες
ελιές, οι παραδοσιακοί αλλά και σύγχρονοι αμπελώνες με το βαρτζαμί που βγάζουν το
καλύτερο και με μεγαλύτερο βαθμό στο νησί κρασί,το μοναδικό ηλιοβασίλεμα από τα
Καλυβάκια κλπ είναι ότι έχει προσφέρει απλώχερα η φύση σ΄αυτό τον τόπο.
Δυστυχώς όμως αντιστρόφως ανάλογη είναι η υποδομή και η αντιμετώπιση μέχρι
σήμερα. Προτείνουμε έργα αξιοποίησης όλων των παραπάνω που αναφέρθηκαν και
συγκεκριμένα:
· προσβάσιμες παραλίες. Βελτίωση δρόμων για Γιαλού Σκάλα, Καμίνια.
· Διάνοιξη δρόμου για Κάτω Σκαλί.
· Διάνοιξη πρόσβασης για Πευκούλια. Ουσιαστικά υλοποίηση της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.
· Ανάδειξη πευκοδάσους με δημιουργία μονοπατιών, κατασκευή χώρων
αναψυχής και σταθμών πυροπροστασίας.
· Δημιουργία πάρκινγκ και αναβάθμιση παραλιών με στοιχειώδες
παροχές(νερό, τουαλέτα)
· ανάδειξη του χώρου του παλιού σχολείου σε κέντρο αναψυχής και ανάδειξης
φυσικής ομορφιάς (ηλιοβασίλεμα)
· επισκέψιμοι χώροι (μουσείο, ελαιώνας κλπ)
Επειδή οι Τσουκαλάδες διατηρούν στοιχεία αγροτικής οικονομίας με αξιόλογη
παραγωγή λαδιού , κρασιού , λειτουργεί συνεταιριστικό ελαιουργείο καθώς υπάρχει και
αξιόλογη οικόσιτη κτηνοτροφία, απαιτείται έργα βελτίωσης για ποιοτική και ποσοτική
αύξησης της παραγωγής και συγκεκριμένα:
· διάνοιξη αγροτικών δρόμων.
· Συντήρηση του ήδη υπάρχοντος αγροτικού δικτύου.
Οι Τσουκαλάδες έχουν παραδοσιακά μεγάλη πνευματική και πολιτιστική παράδοση.
Άνθρωποι του πνεύματος ,συγγραφείς, ποιητές, ιστορικοί, λαογράφοι, ζωγράφοι παγκόσμιας
φήμης, λαϊκοί ζωγράφοι, καλλιτέχνες έχουν την καταγωγή τους από τούτο τον τόπο. Πλούσια
είναι η πολιτιστική παράδοση που συνεχίζεται και στις μέρες μας. Ο Πολιτιστικός σύλλογος
του χωριού λειτουργεί μικρό και μεγάλο χορευτικό με πάνω από 70 χορευτές όλων των
ηλικιών, θεατρικό τμήμα, τμήματα ζωγραφικής ,εκδίδει εφημερίδα ,διοργανώνει κάθε
καλοκαίρι τις πολιτιστικές εκδηλώσεις “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ” για περίπου 30 χρόνια και
συμμετέχει με πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλα τα δρώμενα του νησιού μας.
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ενίσχυση του πολιτιστικού έργου του:
· Δημιουργία του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου στα Καλυβάκια.
Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση που βγήκε από σχετική ημερίδα που
διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος στο χωριό. Ένα κέντρο πολιτισμού που
θα καλύπτει και τις ανάγκες του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας
και όχι μόνο.
· Γενναία χρηματοδότηση για να μπορεί να εκπληρώνει το έργο του.
· Χρηματοδότηση για την προμήθεια στολών του χορευτικού.
· Αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΙΩΤΙΚΑ”
2.Σύγχρονες υποδομές για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την οικονομική
ανάπτυξη.
Στον τομέα των υποδομών προτείνουμε:
· επαναπροσδιορισμό του κτηματολογίου.Για περισσότερο από μια δεκαετία
είμαστε όμηροι της “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ” με χωρίς δικαιώματα στις
ιδιοκτησίες και με οικονομική αφαίμαξη με τις αναγκαστικές προσφυγές στη
δικαιοσύνη για το αυτονόητο ,την κατοχύρωση των περιουσιακών μας
στοιχείων.
· ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και σύνδεση με τον
βιολογικό της Λευκάδας.

·
·

Επισκευή του κεντρικού αγωγού ομβρίων υδάτων.
Αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης που φέρνει νερό από τη
Λευκάδα στην κεντρική δεξαμενή. Έργο που ήταν χρηματοδοτημένο και δεν
πραγματοποιήθηκε.
· Αυτοματοποίηση δεξαμενής ,καθαρισμός, επίχωση αγωγών.
· Επέκταση του δικτύου ύδρευσης με σκοπό την κατάργηση των επιφανειακών
πλαστικών σωλήνων.
· Διαγράμμιση πάρκιγκ ,σύστημα συλλογής όμβριων και δημιουργία δεύτερου
πάρκιγκ στα Ροντογιαννάτα
· Βελτίωση του εσωτερικού δικτύου δρόμων. Ασφαλτόστρωση και όλων των
δρόμων που έχουν γίνει περιμετρικά του χωριού.
· Ρύθμιση κυκλοφοριακού στον δρόμο προς τον Άγιο Νικήτα με τοποθέτηση
φαναριών, διαγραμμίσεις και ότι άλλο που να εξασφαλίζει ασφάλεια στην
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
· Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου. Από την πόλη της Λευκάδας μέχρι και
το νοτιότερο άκρο του νησιού ,δεν υπάρχει ένα καταφύγιο για τα σκάφη που
πλέουν στη δυτική πλευρά του νησιού.
Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής προτείνουμε:
· ολοκλήρωση του έργου της πεζοδρόμησης.
· Αντικατάσταση των σπασμένων φωτιστικών και επέκταση του φωτισμού .
· Ανάπλαση των δύο πλατειών.
· Ανάπλαση του χώρου της παλιάς δεξαμενής .
· Ολοκλήρωση του έργου του μουσείου.
· Φροντίδα για την καθαριότητα του χωριού σε όλη τη διάρκεια του έτους.
· Επέκταση του χώρου του νεκροταφείου.
3.Πολεοδομική και χωροταξική ανασυγκρότηση.
·
·

Ρυμοτόμηση του υπάρχοντος οικισμού στην τελευταία του επέκταση (πριν
από 35 χρόνια).Επέκταση του οικισμού και προς την πλευρά πάνω από τον
κεντρικό δρόμο.
Επιδότηση στον ελαιουργικό συνεταιρισμό για τη μεταφορά του
εργοστασίου σε χώρο έξω από το χωριό. Όταν στο τέλος της δεκαετίας του
1950 οι πατεράδες μας ίδρυαν το ελαιουργείο στη σημερινή του θέση ,ήταν
αρκετά έξω από τον τότε οικισμό. Σήμερα με την επέκταση του οικισμού
κατέληξε να είναι στο κεντρικότερο και εμπορικότερο σημείο του χωριού.

4.Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή αναβάθμιση.
·
·

·
·
·

αποκατάσταση των διαβρωμένων ακτών. Πολύ μεγάλο και συνεχώς οξύνεται
το πρόβλημα. Η μελέτη να μην επικεντρωθεί μόνο στον Άι-Γιάννη αλλά να
επεκταθεί και δυτικότερα μέχρι τον Άγιο Νικήτα.
Ανάπλαση της παραλίας στου Γιαλού τη Σκάλα. Η διάνοιξη του δρόμου προς
τον Άγιο Νικήτα είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί ουσιαστικά η εν λόγω
παραλία αφού όλα τα βράχια έπεσαν εκεί και ποτέ δεν καθαρίστηκαν. Να
υπάρξει και άμεσα προσάμμωση από την άμμο του Διαύλου.
Μέτρα πυροπροστασίας με τη δημιουργία δρόμων περιμετρικά στο χωριό,
στο πευκαδάσος, στα Σώματα -πάνω από τον Άι-Γιάννη.
Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών σε επίκαιρα σημεία σε όλη την
περιοχή.
Κίνητρα για την προσέλευση εθελοντών που θα πλαισιώσουν πυροσβεστικές
ομάδες.

5.Κοινωνία αλληλεγγύης, Παιδεία, Υγεία ,Αθλητισμός.
·
·
·

·

αναβάθμιση αγροτικού ιατρείου με δημιουργία κέντρου πρώτων βοηθειών.
Ενίσχυση κοινωνικών θεσμών όπως “βοήθεια στο σπίτι” .
Βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων με κατασκευή κερκίδας,
ανακαίνιση αποδυτηρίων, τοποθέτηση χλοοτάπητα.Το γήπεδο Τσουκαλάδων
είναι χώρος άθλησης τόσο της νεολαίας του χωριού όσο και ευρύτερα της
περιοχής.
Αναβάθμιση των αθλητικών αγώνων “Βεργίνεια” που να γίνονται υπό την
αιγίδα του Δήμου.

6.Διοικητική αναδιοργάνωση, κοινωνική συμμετοχή και διαφάνεια στη
διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.
· Συχνή ενημέρωση, παρουσία δημοτικών αρχών στις συνελεύσεις των
κατοίκων του χωριού και ετήσια λογοδοσία για εκτέλεση προτεινόμενων
έργων.
· Αναβάθμιση τοπικού συμβουλίου με ουσιαστικές αρμοδιότητες,
χρηματοδότηση για εκτέλεση βασικών παρεμβάσεων.
· Συνεργασία Τ.Σ. με κεντρικό Δήμο.
· Πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου. Ισότιμη αντιμετώπιση όλων
των κοινοτήτων .
· Καταγραφή της δημοτικής περιουσίας και απόδοση για “εκμετάλλευση”
στους φορείς του χωριού.
Η Απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται
O Πρόεδρος
Βεργίνης Αποστόλης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποστόλης Βεργίνης

Τα μέλη
Όλα τα παρόντα μέλη
Ο/Η Γραμματέας

