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Απόσπασμα από το πρακτικό της
Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας
Αριθμ. Γνωμοδότησης : 2/11

4 ης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Συζήτηση και Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου Λευκάδας (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας σήμερα στις 14 του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:μ.μ. ήλθε σε τακτική
επαναλαμβανόμενη συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 3 ης συνεδρίασης) η Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης, ύστερα από την αριθμ. 35865/6.12.2011
πρόσκληση του προέδρου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της σύμφωνα με το άρθρο 76 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. κ. Ρόκκος Στυλιανός, πρόεδρος
2. κ. Κοκκίνης Χρήστος, από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό σύλλογο Δ.Ε. Ελλομένου
3. κα Λάζαρη Ευφροσύνη, από ΄΄ Δικηγορικό Σύλλογο ΄΄
4. κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄
5. κα Ρούσσου Μαρία από Μουσικοφιλολογικό όμιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ ΄΄
6. κ. Φραγκούλης Επαμεινώνδας, από ΄΄ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Ηπείρου Ν.Ε.
Λευκάδας ΄΄
7. κ. Μάλφας Πρόδρομος, από ΄΄ Σύλλογο Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας ΄΄
8. κ. Κούρτης Φίλιππος από ΄΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας ΄΄
9. κ. Ζαβιτσάνος Στυλιανός από ΄΄ Μουσικοχορευτικό όμιλο ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ 1964 ΄΄
10. κ. Μαραγκάκης Μιχάλης, δημότης
11. κ. Κομεντινός Θωμάς, δημότης
12. κ. Σταύρακας Σοφοκλής, δημότης

Απόντες
1. κ. Ανυφαντής Ευάγγελος από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄
2. κ. Σπανός Νικόλαος, από Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού
Καστιωτών και Φίλων του Καστού ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
3. κα. Καββαδά Μαρία, από Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Λευκάδας ΄΄ Η ΕΛΠΙΔΑ ΄΄
4. κ. Αργυρός Γεώργιος, από Σύλλογο Αιλιωτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄΄
5. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, από Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νυδριού ΄΄ ΟΔΥΣΣΕΥΣ΄΄
6. κ. Σέρβος Κων/νος, από ΄΄ Επιμελητήριο Λευκάδας ΄΄

7. κ. Γέργος Απόστολος, από ΄΄ Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας ΄΄
8. κ. Λογοθέτης Κων/νος, από ΄΄ Ομοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων
Δωματίων Διαμερισμάτων Ν. Λευκάδας ΄΄
9.

κ. Κοντοπρίας Δημήτριος, αναπληρωτής, από Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και Περιχώρων
΄΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΄΄
10. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος, δημότης
11. κ. Γράψας Κων/νος, δημότης
12. κ. Ρεκατσίνας Παντελής,δημότης
13. κ. Καρφάκης Γεώργιος, δημότης
14. κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, δημότης
15. κ. Σκλαβενίτης Σπυρίδων, δημότης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ο οποίος ενώπιον των παρευρισκομένων μελών είπε τα εξής:
Οι γενικές κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2012 όπως
απορρέουν από το τριετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας για την χρονική περίοδο 20122014 κατά κύριο λόγο προσδιορίζουν τις δραστηριότητες που ήδη εκτελεί καθώς και τις νέες που
προτίθεται να αναπτύξει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με
απώτερους σκοπούς:
• την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του,
• τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων και
Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος συνεπάγεται
την ενεργοποίηση του Δήμου στους τομείς:
1. Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
2. Της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος
3. Των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης
Η δραστηριοποίηση του Δήμου Λευκάδας στους προηγούμενους τομείς γίνεται κυρίως μέσω
της κατασκευής τεχνικών έργων, της παροχής υπηρεσιών συντήρησης των τεχνικών υποδομών και
της θέσπισης κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων.
Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες γεωγραφικές ενότητες του Δήμου
Λευκάδας (Δημοτικές Ενότητες, Τοπικές Κοινότητες, συνοικίες και γειτονιές).
Η βελτίωση της ευημερίας των κατοίκων συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών στους τομείς:
1. Κοινωνικής πολιτικής
2. Παιδείας/Πολιτισμού/Αθλητισμού
3. Οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης
Οι αποδέκτες των δράσεων αυτών είναι οι διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες των
κατοίκων της περιοχής του Δήμου μας (π.χ. νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό, η αποστολή της δημοτικής αρχής προσδιορίζεται ως:
1. Η εξασφάλιση βασικών οικιστικών υποδομών και αναπλάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής καθώς, και
2. η προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση
με τις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών.
Προσβλέπουμε στη ανάπτυξη του Δήμου μας ως πόλου έλξης οικιστικών, επιχειρηματικών,
επιστημονικών, τουριστικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ. δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με
υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.
Με το υποβληθέν προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού
προγράμματος έτους 2012 στοχεύουμε την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών, με
μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου.

Δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων, υποδομών, στους τομείς
ύδρευσης, κτηριακών υποδομών, οδοποιίας και αναπλάσεων.
Βαρύνουσα σημασία στο ετήσιο πρόγραμμα έχει πρόβλεψη σειράς αναγκαίων μελετών που
θα αποτελέσουν την βάση για την μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου Λευκάδας.
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις
απόψεις τους σχετικά με το υποβληθέν προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού
προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας.
Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης προχώρησαν στις εξής τοποθετήσεις:
1.
Ο κ. Κοκκίνης, Χρήστος εκπρόσωπος από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό σύλλογο Δ.Ε.
Ελλομένου, είπε ότι για τη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου δεν ικανοποιούν οι προτάσεις των έργων για
το έτος 2012. Η χρηματοδότηση είναι μικρή εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους πρώην Δήμους
2.
Η κα Ρούσσου Μαρία εκπρόσωπος από Μουσικοφιλολογικό όμιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ
επισήμανε να προβλεφτούν πιστώσεις στο τομέα «Κοινωνική Πρόνοια- Παιδεία- Πολιτισμός» η οποία
θα καλύπτει το κόστος της συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τα Πολιτιστικά Σωματεία.
3.
Ο κ. Κούρτης Φίλιππος εκπρόσωπος από «ΕΛΜΕ» είπε ότι πρέπει να προσέξουμε
περισσότερο τα σχολεία και τη συντήρηση αυτών. Ειδικότερα στο Γυμνάσιο- Λύκειο Καρυάς σε
συνεργασία με μηχανικό του Δήμου να γίνει μελέτη για την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων
και του προαυλίου χώρου του σχολείου για την ασφάλεια των μαθητών. Να γίνει διάνοιξη και
καθαρισμός των αγροτικών δρόμων και μονοπατιών και στο Φαράγγι της Μέλισσας να γίνει διάνοιξη,
καθαρισμός και τοποθέτηση βρυσών για τους πεζοπόρους
4.
Ο κ. Μαραγκάκης Μιχάλης , δημότης
Όπως έχει αναφέρει και στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής την Δευτέρα 7-11-2011 με
βάση την κοινή αντίληψη που διαμορφώθηκε για τις επείγουσες προτεραιότητες έργων που πρέπει να
ενταχθούν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου μας σας , καταθέτει τις προτάσεις του για το Ετήσιο
πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Λευκάδας:
1.
Την ανάπτυξη – ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων υποδομής , πληροφόρησης κοινωνικής
ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης συνεργασιών με επαγγελματίες, υπηρεσίες, νοικοκυριά και
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συγκέντρωσης , διαλογής, ανακύκλωσης , κομποστοποίησης και ταφής των
αδρανών υπολειμμάτων σε ΧΥΤΥ.
2.
Ολοκλήρωση των έργων Βιολογικών Καθαρισμών που κατασκευάζονται και ανάπτυξη νέων
Μονάδων και Δικτύων Μεταφοράς Λυμάτων όπου απαιτείται.
3.
Ολοκλήρωση της μεταφοράς του τελικού αποδέκτη του Βιολογικού της πόλης Λευκάδας από
την Θαλάσσια των ανατολικών ακτών του νησιού.
4.
Την ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής σε όλα τα Δημοτικά , Δημόσια κτήρια και επιλεγμένες
Δημοτικές εκτάσεις με Μεικτές Επιχειρήσεις (Δήμος, Εκκλησία, Επαγγελματίες, Συνεταιρισμοί, Δημότες)
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την αυτονόμηση και αποδέσμευση από ρυπογόνους και υψηλού
κόστους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους (πετρέλαιο, λιγνίτης ) και την οικονομική στήριξη Δήμου
και πολιτών
5.
Την συνεργασία με πρωτοβουλίες συμπολιτών κοινωνικών φορέων και τοπικών επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας (βάση του ν. 4019 ) για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, του
κοινωνικού αποκλεισμού. Με τα έργα:
α.
Δημιουργία χώρου εστίασης
και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου όπου σε
καταγεγραμμένους συμπολίτες που βιώνουν ακραία φτώχεια θα παρέχεται τουλάχιστον ένα γεύμα την
ημέρα και η δυνατότητα προμήθειας με ελάχιστο κόστος απαραίτητων αγαθών πρώτης ανάγκης

β.
Την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος, σε κατοικίες με πλήρεις υποδομές -όχι γκέτο- και
ανάπτυξη προγράμματος επιμόρφωσης επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής επανένταξης των
Τσιγγάνων –Ρομά που ζουν, εργάζονται στη Λευκάδα και κατοικοεδρεύουν στο Σκουπιδότοπο της
πόλης ή την Απόλπαινα.
γ.
Δασοπροστασία- φύλαξη-πυροπροστασία –αναδάσωση του Δάσους των Σκάρων , του
περιαστικού Δάσους της Ι.Μ Φανερωμένης και λοιπών καταγεγραμμένων δασικών εκτάσεων και
περιοχών ΝATURA. Την ανάπλαση και ανάδειξη χώρων φυσικού κάλους , τον καθαρισμό και συντήρηση
παλαιών δρόμων, μονοπατιών (περιβαλλοντικών περιπατητικών μονοπατιών σήμερα).
δ.
Την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος (πάρκα, αυλές σχολείων, χώροι στάθμευσης) με
την δημιουργία και συντήρηση χώρων πρασίνου .
5.
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, εκπρόσωπος από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄ επισήμανε
τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη του που πρέπει να υλοποιηθούν από το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και
είναι τα εξής: διοργάνωση ημερίδας για τη προβολή και τη προώθηση του Ενναλακτικού Τουρισμού,
σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για τη στήριξη επιχειρηματικότητας , δράσεις προώθησης
των αγροτικών προϊόντων, έργα προστασίας και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών ΝATURA 2000
ν. Λευκάδας, στη διάνοιξη , καθαρισμό και σήμανση μονοπατιών του Δ. Λευκάδας, οργάνωση παραλιών
υψηλής επισκεψιμότητας του Δ. Λευκάδας, αξιοποίηση και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος της
Δ.Ε. Καστού, συνεργασία με όμορους Δήμους για την ανάπτυξη του αεροδρομίου του Ακτίου,
αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας, ανάπτυξη υποθαλάσσιου σπηλαιολογικού
τουρισμού και ίδρυση τουριστικής προβολής και marketing
6.
Ο κ. Κομεντινός Θωμάς, δημότης επισήμανε τα παρακάτω: α)αντικατάσταση χλωροτάπητα
του σταδίου Λευκάδας β) αντικατάσταση σκεπάστρου με μορφή χορηγιών γ)προώθηση και αξιοποίηση
ενναλακτικού τουρισμού, δ)μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης στο πόλη της Λευκάδας, ε) ονομασία
προέλευσης τοπικών προϊόντων (φακές, σαλάμι, κρασί, παστέλια) στην τουριστική προβολή και
διαφήμιση των ανωτέρω προϊόντων.
Μετά τα παραπάνω τα μέλη της Επιτροπής γνωμοδοτούν θετικά επί του ετησίου προγράμματος
δράσης και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λευκάδας και παρακαλούν να ληφθούν υπόψη οι
ανωτέρω παρατηρήσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των θέσεων από τους φορείς και τους δημότες που παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος πήρε το λόγο
και είπε, ότι οι ανωτέρω γνώμες και απόψεις θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι
αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του
τεχνικού προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας..
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και
εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης.
Η γνωμοδότηση αυτή πήρε αριθμ. 2/11.
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