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Θέµα: Συζήτηση και Γνωµοδότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σχετικά µε το εγκεκριµένο στρατηγικό σχεδιασµό του επιχειρησιακού
προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας σήµερα στις 7 του
µήνα Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:µ.µ. ήλθε σε τακτική
επαναλαµβανόµενη συνεδρίαση (λόγω έλλειψης απαρτίας της 1ης συνεδρίασης) η ∆ηµοτική
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, ύστερα από την αριθµ. 31874/25.10.11 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 ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ήταν:
Παρόντες
1. κ. Ρόκκος Στυλιανός, πρόεδρος
2. κ. Κοκκίνης Χρήστος, από τον Εµπορικό και Επαγγελµατικό σύλλογο ∆.Ε. Ελλοµένου
3. κα Λάζαρη Ευφροσύνη, από ΄΄ ∆ικηγορικό Σύλλογο ΄΄
4. κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, από ΄΄ Ένωση Ξενοδόχων Λευκάδας ΄΄
5. κ. Κοντοπρίας ∆ηµήτριος, αναπληρωτής, από Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και Περιχώρων
΄΄ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΄΄
6. κ. Μάλφας Πρόδροµος, από ΄΄ Σύλλογο Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας ΄΄
7. κ. Σέρβος Κων/νος, από ΄΄ Επιµελητήριο Λευκάδας ΄΄
8. κα Πρέντζα Παρασκευή, από ΄΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Λευκάδας ΄΄
9. κ. Ρεκατσίνας Παντελής,δηµότης
10. κ. Μαραγκάκης Μιχάλης,δηµότης
11. κ. Κοµεντινός Θωµάς, δηµότης
12. κ. Καρφάκης Γεώργιος, δηµότης
13. κ. Ζαβιτσάνος Σπυρίδων, δηµότης
14. κ. Σταύρακας Σοφοκλής, δηµότης
15. κ. Σκλαβενίτης Σπυρίδων, δηµότης

Απόντες
1. κ. Ανυφαντής Ευάγγελος από ΄΄ Α.Σ. Τηλυκράτης Λευκάδας ΄΄
2. κα Ρούσσου Μαρία από Μουσικοφιλολογικό όµιλο Λευκάδας ΄΄ ΟΡΦΕΥΣ ΄΄
3. κ. Φραγκούλης Επαµεινώνδας, από ΄΄ Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, τµήµα Ηπείρου Ν.Ε.
Λευκάδας ΄΄
4. κ. Σπανός Νικόλαος, από Εκπολιτιστικό – Εξωραϊστικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού
Καστιωτών και Φίλων του Καστού ΄΄ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄
5. κ. Ζαβιτσάνος Στυλιανός από ΄΄ Μουσικοχορευτικό όµιλο ΝΕΑ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 1964 ΄΄
6. κα. Καββαδά Μαρία, από Σωµατείο Ατόµων µε Αναπηρία Ν. Λευκάδας ΄΄ Η ΕΛΠΙ∆Α ΄΄
7. κ. Αργυρός Γεώργιος, από Σύλλογο Αιλιωτών ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΄΄

8. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, από Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Νυδριού ΄΄ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ΄΄
9. κ. Γέργος Απόστολος, από ΄΄ Ιατρικό Σύλλογο Λευκάδας ΄΄
10. κ. Λογοθέτης Κων/νος, από ΄΄ Οµοσπονδία Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων
∆ωµατίων ∆ιαµερισµάτων Ν. Λευκάδας ΄΄
11. κ. Κατωπόδης Ευστάθιος, δηµότης
12. κ. Γράψας Κων/νος, δηµότης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χαλκιοπούλου Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου.
Με την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ο οποίος ενώπιον των παρευρισκοµένων µελών είπε τα εξής:
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, περιλαµβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου µας,
καθώς και τον Επιχειρησιακό και Οικονοµικό Προγραµµατισµό της χρονική περιόδου 2012-2014.
Με απλά λόγια, συνιστά το εργαλείο εκείνο, στη βάση του οποίου, αποκλειστικά και χωρίς
παρεκκλίσεις, θα πορευτεί ο ∆ήµος µας, τα προσεχή χρόνια, µε επιδίωξη την ολοκληρωµένη
ανάπτυξή του.
Στην πρώτη φάση, λοιπόν, το Γραφείο Προγραµµατισµού και η Οµάδα Εργασίας του
Έργου, αφού συνεργάστηκαν µε τις Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου µας,
ολοκλήρωσε το Στρατηγικό Σχεδιασµό του, που αφορά στη συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση
της κατάστασης, σε όλη την έκταση του ∆ήµου. Επίσης προέβηκαν στην αξιολόγηση του ίδιου
του ∆ήµου και όλων των Νοµικών Προσώπων του, ως οργανισµών, ενώ καθόρισαν και τις
βασικές στρατηγικές και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου µας.
Στον καθορισµό του εν λόγω πλαισίου έλαβαν υπόψη της:
Α) Τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν στην ανάπτυξη και την
απασχόληση,
Β) Την πολιτική συνοχής και τη συµβολή των πόλεων τις Εθνικές προτεραιότητες για την τέταρτη
προγραµµατική περίοδο, και οι οποίες περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ),
Γ) Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων,
∆) Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιονίων Νήσων και
Ε) Όλα τα επιµέρους κείµενα των τοµεακών πολιτικών.
Επίσης συνυπολογίστηκαν οι πηγές στατιστικής πληροφόρησης για την Λευκάδα, όλες οι
γραπτές εισηγήσεις στελεχών του ∆ήµου µας και οι υπηρεσιακές αναφορές των ∆ιευθύνσεων του
∆ήµου Λευκάδας, στους τοµείς αρµοδιότητας τους. Ακόµη λήφθηκε υπόψη της, στο στρατηγικό
σχεδιασµό, όλο το µελετητικό υλικό της τελευταίας δεκαετίας, που αφορούν και στην αστική
ανάπτυξη.
Με ξεκάθαρο όραµα και ακλόνητη πολιτική βούληση για την εφαρµογή του, κατατέθηκε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ενεκρίθη απ’ αυτό η Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του
∆ήµου, δηλαδή ο Στρατηγικός Σχεδιασµός, µας για την χρονική περίοδο 2012-2014.
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παραγόµενου εισοδήµατος εδράζεται στην ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων από κοινού µε τους

πολίτες και την κοινωνία, οι οποίες συγκροτούν τέσσερις πυλώνες που αγκαλιάζουν ολόκληρο το
φάσµα της κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου µας.
Παράλληλα µε την αποδοχή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ξεκίνησε από τις 25-10-2011
και για δύο εβδοµάδες ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης µε τη συµµετοχή ολόκληρης της
κοινωνίας στη διαµόρφωση του τελικού σχεδίου του προγράµµατος που θα ψηφιστεί στο τέλος
Νοεµβρίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που συνθέτουν τόσο την Ελληνική
όσο και την Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα δεν επιτρέπουν σε κανένα µας να καιροσκοπεί µε
γνώµονα τα πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.
Στόχος µας είναι το συγκεκριµένο σχέδιο και η ξεκάθαρη πολιτική του στόχευση να τύχει
µίας ευρύτατης αποδοχής από την κοινωνία και τους φορείς που την εκπροσωπούν µέσα από µία
διαδικασία σύνεσης και σύνθεσης απόψεων µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον και όχι στο
εφήµερο µικροπολιτικό παρόν.
Μέσω την παρούσας συνεδρίασης, της δηµόσιας διαβούλευσης, µε τη συµµετοχή όλων
των τοπικών φορέων και όλων των ∆ηµοτών της Λευκάδας θα καθορίσουµε τη στρατηγική και το
βηµατισµό της Λευκάδας, για τα επόµενα χρόνια, διαµορφώνοντας παράλληλα τις συναινέσεις
εκείνες που εγγυώνται ότι η πιο πλατιά κοινωνική συµµαχία θα κάνει πράξη τους οραµατισµούς
µας για το µέλλον του ∆ήµου µας.
Ως πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για την
υπεύθυνη συµµετοχή σας στη διαδικασία, η οποία θα καθορίσει τη στρατηγική και το βηµατισµό
της Λευκάδας, για τα επόµενα χρόνια, διαµορφώνοντας παράλληλα τις συναινέσεις εκείνες που
εγγυώνται ότι η πιο πλατιά κοινωνική συµµαχία θα κάνει πράξη τους οραµατισµούς µας για το
µέλλον του ∆ήµου µας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας έθεσε από την Τρίτη 25-10-2011 σε δηµόσια διαβούλευση το
Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου Λευκάδας της περιόδου 2012-2014, ο οποίος αποτελεί την Α'
Φάση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Λευκάδας, το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθ.
377/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας.
Καλούµε όσους επιθυµούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις, τις επισηµάνσεις και τις
προτάσεις
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ερωτηµατολόγιο που έχει συνταχθεί από το Γραφείο Προγραµµατισµού-Ανάπτυξης, το οποίο είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, www.lefkada.gov.gr, και να το στείλετε:
•

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο: info@dimoslefkadas.gr ή

•

να τις καταθέσετε στο Γραφείο Προγραµµατισµού-Ανάπτυξης του ∆ήµου (διεύθυνση:
Τζεβελέκη-Υποσµ. Κατωπόδη-Φλογαίτη) υπόψη της κ Αµαλίας Φραγκούλη.
Παρούσα στη Συνεδρίαση η κα Φραγκούλη Αµαλία, υπάλληλος του Γραφείου Προγραµµατισµού
του ∆ήµου Λευκάδας η οποία έλαβε το λόγο και είπε τα εξής:
Η απαίτηση εκπόνησης Ε.Π. από τους Πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. θεσµοθετήθηκε µε τον Ν.
3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) και ειδικότερα µε τα άρθρα 203 – 207. Για την
εφαρµογή των διατάξεων του νόµου εκδόθηκε σειρά εγκυκλίων και διαταγµάτων που
προσδιορίζουν µε λεπτοµέρεια τις διαδικασίες και το περιεχόµενο των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.

Ο Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτης) διατήρησε την απαίτηση κατάρτισης του Ε.Π. και
του Ετησίου Σχεδίου ∆ράσης και παράλληλα:
 θέτει νέα χρονοδιαγράµµατα,
 επεκτείνει την υποχρέωση στο σύνολο των νέων ∆ήµων της χώρας και
 οριοθετεί τον ρόλο και τις αρµοδιότητες των επιµέρους εµπλεκόµενων κατά τη
διαδικασία σύνταξης του Ε.Π.
Σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία κατάρτισης του Ε.Π. αλλά και στα επιφορτισµένα µε
την κατάρτιση αυτού όργανα, επέφερε η έκδοση του Π.∆. 89/2011 στις 29/09/2011, το οποίο και
τροποποιεί τις διατάξεις του υπ. αρίθµ. 185/2007 Π.∆.
Τα κύρια ορόσηµα στη µεθοδολογία-διαδικασία εκπόνησης του Ε.Π. είναι τα ακόλουθα:
1. Ενεργοποίηση του Γραφείου Προγραµµατισµού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και
Συγκρότηση της Οµάδας Εργασίας
2. Αποτύπωση και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης
3. Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδιασµού για την περίοδο 2012-2014
4. Συνεργασία µε τους όµορους ∆ήµους
5. ∆ιαβούλευση µε τους ∆ηµότες και τους Κοινωνικούς Φορείς
6. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-2014
Οι στόχοι του Ε.Π. είναι:
1. Ο προσδιορισµός των κύριων πυλώνων – στρατηγικών αξόνων πάνω στους οποίους θα
οικοδοµήσει ο διευρυµένος ∆ήµος Λευκάδας την αναπτυξιακή του στρατηγική κατά την
περίοδο 2012 – 2014.
2. Ο προσδιορισµός των επιµέρους στρατηγικών στόχων, οι οποίοι θα εξειδικεύουν το
περιεχόµενο των οριζόντιων στρατηγικών προτεραιοτήτων, σε κάθετους άξονες δράσης.
3. Η ενίσχυση των επιπέδων συµµετοχικής δηµοκρατίας µέσω, τόσο της ανοιχτής δηµόσιας
διαβούλευσης µε τους πολίτες, όσο και της συνεδρίασης της ειδικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης
που έχει συγκροτηθεί στο ∆ήµο Λευκάδας και στην οποία συµµετέχουν δηµότες αλλά και
πλήθος παραγωγικών φορέων της περιοχής.
4. Η ανάδειξη προοπτικών ισόρροπης ανάπτυξης σε όλο το εύρος του νεοσύστατου ∆ήµου
Λευκάδας, αναδεικνύοντας και επενδύοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ∆ηµοτικής
Ενότητας, προς την κατεύθυνση µίας ολοκληρωµένης παρέµβασης που θα αποφέρει
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο το ∆ήµο
Λευκάδας.
5. Η ενίσχυση των συνεργιών µεταξύ του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, καθώς και η
συµπληρωµατικότητα της δράσης τους προς όφελος των δηµοτών.
Το 1ο τµήµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποτελεί ο Στρατηγικός Σχεδιασµός ο
οποίος διαρθρώνεται σε τρεις (3) κύριες ενότητες ως ακολούθως:
Στην Ενότητα 1 σκιαγραφείται το εξωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου Λευκάδας, µέσα από
την αποτύπωση:
 της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή του ∆ήµου,
 του ευρύτερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του ∆ήµου Λευκάδας,
 του Θεσµικού – Κανονιστικού πλαισίου Λειτουργίας του ∆ήµου
Στην Ενότητα 2, σκιαγραφείται το εσωτερικό περιβάλλον του νεοσύστατου ∆ήµου
Λευκάδας και αποτυπώνονται θέµατα που άπτονται της αποτύπωσης της υφιστάµενης
κατάστασης του νεοσύστατου ∆ήµου Λευκάδας, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Στην Ενότητα 3, συνοψίζονται µέσω της συνθετικής ανάλυσης (SWOT Analysis), τα
δυνατά και αδύνατα σηµεία του ∆ήµου Λευκάδας, όπως έχουν προσδιοριστεί από την
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου, σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες και τις
απειλές, όπως προκύπτουν από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια:
• αποτυπώνεται το όραµα του ∆ήµου Λευκάδας και τα κυριότερα συµπεράσµατα από την
συνάντηση µε τους όµορους ∆ήµους,
• παρατίθεται η εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράµατος σε επίπεδο στρατηγικών
προτεραιοτήτων, συγκεκριµένων τοµέων µέτρων παρέµβασης και των αναπτυξιακών
στόχων του ∆ήµου για την περίοδο 2012-2014. Για το ∆ήµο Λευκάδας καθορίστηκε ένα
συνθετικό πλαίσιο τεσσάρων στρατηγικών αξόνων προτεραιότητας, οι οποίοι
οµαδοποιούνται σε Τοµείς Παρέµβασης (Μέτρα) και Ειδικούς Στόχους ως εξής:
Άξονας 1: Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
 Μέτρο 1.1: Φυσικό και Οικιστικό περιβάλλον
o Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

Χωροταξική οργάνωση και αναβάθµιση του αστικού και εξωαστικού
περιβάλλοντος
 Μέτρο 1.2: Συγκοινωνιακές Υποδοµές και Υπηρεσίες
o Αναβάθµιση και επέκταση οδικού δικτύου
o Βελτίωση κυκλοφορίας, στάθµευσης και συγκοινωνίας
 Μέτρο 1.3: ∆ιαχείριση Απορριµµάτων, Ύδρευση, Αποχέτευση
o Αποτελεσµατική διαχείριση απορριµµάτων
o ∆ιασφάλιση αποδοτικών υποδοµών και υπηρεσιών ύδρευσης & αποχέτευσης
 Μέτρο 1.4: Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
o Αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναµικού
Άξονας 2: Ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
 Μέτρο 2.1: Υγεία, Πρόνοια και Κοινωνική Μέριµνα
o Βελτίωση των υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας
o Υποστήριξη ευπαθών οµάδων πληθυσµού
 Μέτρο 2.2: Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση
o ∆ιασφάλιση ποιοτικών και λειτουργικών σχολικών υποδοµών και υπηρεσιών
o ∆ηµιουργία ευκαιριών επιµόρφωσης και κατάρτισης
 Μέτρο 2.3: Πολιτισµός, Αθλητισµός
o Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος και στήριξη της σύγχρονης
πολιτιστικής δηµιουργίας
o Ενίσχυση των αθλητικών υποδοµών και δραστηριοτήτων
Άξονας 3: Στήριξη της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
 Μέτρο 3.1: Απασχόληση και Επιχειρηµατικότητα
o Τόνωση της απασχόλησης και στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων
που απειλούνται από εργασιακό αποκλεισµό
o Υποστήριξη του τοπικού παραγωγικού δυναµικού
o Προβολή, αναβάθµιση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
o Ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα
Άξονας 4: Βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου και
των ΝΠ∆∆
 Μέτρο 4.1: Εξυπηρέτηση του Πολίτη
o Παροχή ποιοτικών δηµοτικών υπηρεσιών
o Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών
 Μέτρο 4.2: Εσωτερική Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
o Ενίσχυση και αναβάθµιση του προσωπικού του ∆ήµου
o Συστήµατα και διαδικασίες υποστήριξης των Υπηρεσιών του ∆ήµου
 Μέτρο 4.3: Οικονοµική Κατάσταση ∆ήµου
o Ορθολογική οικονοµική διαχείριση και παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών
στους πολίτες
o Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και εναλλακτικών χρηµατοδοτικών
εργαλείων
 Μέτρο 4.4: Συνεργασία µε εξωτερικούς Φορείς
o Προώθηση συνεργασιών του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ µε εξωτερικούς Φορείς
για την υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
Συνεργασία µε τοπικούς παραγωγικούς, επιστηµονικούς και κοινωνικούς
φορείς.
o



o

Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου κάλεσε όλα τα µέλη να εκφέρουν
τις απόψεις τους σχετικά µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δηµότες- µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώµες επί του ανωτέρω θέµατος ως
εξής:
Ο κ. Λιβιτσάνος Ιωάννης, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
Για την στήριξη της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης προτείνεται η ίδρυση ενός Οργανισµού
Τουριστικής Προβολής & Marketing του Ν. Λευκάδας µε τη συµµετοχή των τοπικών φορέων και

συγκεκριµένα: του ∆ήµου Λευκάδας, της Ένωσης Ξενοδόχων Λευκάδας, της ΕΤΙΝ, του
Επιµελητηρίου Λευκάδας, της αναπτυξιακής εταιρείας LEADER Λευκάδας και της Οµοσπονδίας
Συλλόγων Επιχειρηµατιών Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων – ∆ιαµερισµάτων Νοµού Λευκάδας.
Η ίδρυση του οργανισµού προσδοκώ να συµπέσει µε την προσέλκυση στο Άκτιο χαµηλού
κόστους αεροπορικής εταιρείας καθώς η νέα πραγµατικότητα που δηµιουργεί ο Καλλικράτης και ο
επαναπροσδιορισµός των τουριστικών αρµοδιοτήτων δηµιουργεί το έδαφος για την επιτυχία του
ρόλου του Οργανισµού Τουριστικής Προβολής.
Για την βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆
προτείνεται η δηµιουργία ενός γραφείου Εναλλακτικού Τουρισµού µε τη συµµετοχή των ως άνω
τοπικών φορέων και στελέχωση από το υφιστάµενο προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας.
Οι παρατηρήσεις για τους Τοµείς Παρέµβασης και τους Στόχους του ∆ήµου Λευκάδας
συνοψίζονται σε 6 προτάσεις:
1) Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης – υδροδότησης περιοχών Λευκάδας – Καρυωτών –
Λυγιάς – Νικιάνας και Νυδριού
2) Κατασκευή προβλήτας για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων
3) Ολοκλήρωση οδοσήµανσης
4) Καθαρισµός ακτών σε τακτική βάση µε µηχανοκίνητη υποστήριξη
5) Επαναλειτουργία αεροπορικής σύνδεσης Αθήνας – Ακτίου και Θεσ/νικης – Ακτίου.
6) Προσέλκυση αερογραµµών low cost carriers χαµηλού κόστους (Ryannair, Easy jet κ.λ.π).

Ο κ. Κοµεντινός Θωµάς, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
1. Υφιστάµενη Κατάσταση ∆ήµου Λευκάδος
Α. ∆υνατά σηµεία: Το πρώτο και δυνατότερο σηµείο είναι οι δυνατότητες που δίνει ο
Καλλικράτης συγχωνεύοντας πέντε µικρούς και αδύναµους ∆ήµους.
Η εύκολη πρόσβαση που είχε σαν αποτέλεσµα την έλευση στην Λευκάδα ανθρώπινου δυναµικού
από ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα και ειδικότερα τους γύρω Νοµούς και να αλλάξει σηµαντικά ο
πληθυσµός ποσοτικά, ποιοτικά αλλά και ηλικιακά.
Η ακίνητη περιουσία του ∆ήµου .
Η πολιτιστική κληρονοµιά µε πρώτο και καλύτερο το Πνευµατικό Κέντρο και όλα τα πολιτιστικά
σωµατεία και ακόµη η αθλητική προσφορά των τριών αθλητικών σωµατείων του Τυληκράτη στη
Γ' εθνική, ∆όξα στην Α2 , και Νίκη στην Α2.
Β. Οι ευκαιρίες που δίνονται στο ∆ήµο Λευκάδος έστω και σε περιβάλλον κρίσης είναι πάρα
πολλές όπως αυτές που περιγράφονται στον στρατηγικό επιχειρησιακό σχεδιασµό και άλλες
πολλές που θα µπορούσαν να αναφερθούν αλλά θα µετατραπούν σε αδύνατα σηµεία ή απειλές
αν δεν έχουν στο επίκεντρο τον Άνθρωπο έχοντας πάντα όραµα και στόχους εφικτούς και
επιτεύξιµους.
Γ. Ως αδύνατο σηµείο εκτός των εξωγενών παραγόντων που πάντα θα επηρεάζουν την
λειτουργία και αποτελεσµατικότητα του ∆ήµου, θα θεωρούσα πρώτα απ' όλα την έλλειψη
σωστής οργάνωσης του ∆ήµου όπως και την αδυναµία έµπνευσης του προσωπικού για
συλλογική δουλειά και τον καθορισµό στόχων για την επίτευξη αποτελεσµάτων για την λύση
των προβληµάτων και όχι την απλή διαχείριση αυτών.
∆. Οι απειλές είναι πολλές και είναι εξωγενείς οι περισσότερες πέρα από τις δικές µας
αδυναµίες. Γι' αυτό θα πρέπει να οργανωθούµε ως ∆ήµος αλλά και ως κοινωνία προσπαθώντας

να εκµεταλλευτούµε τα πολλά πλεονεκτήµατα που έχουµε να στοχεύσουµε σωστά και εφικτά και
να παραµερίσουµε το Εγώ και να δούµε επιτέλους µπροστά και όχι µόνο ως τον Πόντε.
2. Παρατηρήσεις για τους Άξονες Προτεραιότητας του ∆ήµου Λευκάδος.
Η ιεράρχηση µε την απόδοση των συγκεκριµένων ποσοστών έγινε διότι πιστεύω ότι µόνο µε την
βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ο ∆ήµος θα µπορέσει να ξεπεράσει
παθογένειες και εσωστρέφειες δεκαετιών και θα κάνει πολύ ποιο εύκολη την πραγµατοποίηση
των υπόλοιπων αξόνων και την υλοποίηση κάθε προγράµµατος.
3.

Παρατηρήσεις για τους Τοµείς Παρέµβασης και τους Στόχους του ∆ήµου Λευκάδος.

4.

Προτάσεις Έργων.

5.

α) Σε συνεργασία µε Αρχαιολογική Υπηρεσία, Λιµενικό Ταµείο και ΤΑΟΛ, θα πρέπει να
καθαριστεί και αναβαθµιστεί η περιοχή γύρω από το ενετικό κάστρο, το τουριστικό
περίπτερο και το εργοστάσιο του ΤΑΟΛ. Σε συνέχεια ο δρόµος και η περιοχή που περικλείει
την λιµνοθάλασσα, η Γύρα ,οι Μύλοι να αναδειχθούν γι' αυτό που είναι ως περιοχή
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και Natura και όχι λόγω αυτού του χαρακτηρισµού να µην
γίνεται τίποτε και να έχουν καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδότοπος.

β) Η δυτική πλευρά της πόλης, ίσως και η καλύτερη, πλήρως εγκαταλελειµµένη µπορεί να
µετατραπεί µε το κανάλι και επιπλέον γέφυρες και τον εσωτερικό δρόµο προς το διβάρι σε ένα
φοβερό τουριστικό αξιοθέατο. Εδώ µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά και η αποπεράτωση του
∆ηµοτικού Θεάτρου. Και να φτιαχτεί επιτέλους η πλατεία λιµένος στη παραλία.
γ) Για το κυκλοφοριακό η µόνη λύση είναι η δηµιουργία πολλών χώρων στάθµευσης περιµετρικά
από την πόλη (∆ιοικητήριο, ΟΤΕ ) , όπως και ο εκσυγχρονισµός του παρκινγκ πίσω από το
Πνευµατικό Κέντρο, η µονοδρόµηση οδών ,και η ρύθµιση της κυκλοφορίας κυκλικά γύρω από το
κέντρο της πόλης ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις σε βάθος χρόνου µιας πενταετίας το
ιστορικό κέντρο της πόλης από την πλατεία του Άγιου Μηνά και κάτω να έχει πεζοδροµηθεί
πλήρως.
δ) Στις περιοχές που έχουν µπει πρόσφατα στο σχέδιο πόλης και έχουν οικοδοµηθεί να
κατασκευασθούν οι δρόµοι τα πεζοδρόµια καθώς και οι πλατείες που προβλέπονται από το
σχέδιο, στα Βαρδάνια, Περιβόλια, Τρόικα, Φιλοσόφων και επιτέλους να ολοκληρωθεί ο
περιβόητος περιφερειακός δρόµος της πόλης της Λευκάδος από Αγία Μαρίνα έως και ΚΤΕΛ.
ε) Αυστηρότεροι αρχιτεκτονικοί κανόνες δόµησης ιδιαίτερα στα χωριά µήπως και προλάβουµε και
περισώσουµε κάτι από την παραδοσιακή δόµηση και σταµατήσει όλο αυτό το αλαλούµ που στο
80% δεν έχει καµία σχέση µε Λευκάδα.
στ) Το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου σαν αυτόνοµος φορέας πολιτισµού υπό τη αιγίδα του
∆ήµου και σε συνεργασία µε όλα τα πολιτιστικά σωµατεία και σχολεία του νησιού να παράγουν
πολιτισµό ολόκληρο το χρόνο µε παραστάσεις ,θέατρα, εκδηλώσεις και όχι να περιµένουν µια
εβδοµάδα το καλοκαίρι για το φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ καθώς και οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης να
αναβαθµιστούν και να εµπλουτιστούν µε νέες ιδέες. Σ' αυτό θα βοηθούσε η αποπεράτωση του
Θεάτρου που το θεωρώ βασική προϋπόθεση.

ζ) Κατασκευή κολυµβητηρίου, κατασκευή επιπλέον γηπέδου ποδόσφαιρου ως βοηθητικός χώρος
προπόνησης.
η) Θεωρώ ότι ένας σύγχρονος ∆ήµος και ειδικά µετά την µεταρρύθµιση του Καλλικράτη για να
µπορεί να ανταπεξέλθει στην οργανωτική δοµή που απαιτείται θα πρέπει να εκπαιδεύει και να
αξιολογεί συνεχώς το προσωπικό του. Γι' αυτό πρέπει να καθιερωθούν συγκεκριµένος αριθµός
σεµιναρίων-εκπαιδεύσεων και αξιολογήσεων. Σε ειδικά σεµινάρια θα πρέπει να συµµετέχουν και
αιρετοί που ασκούν διοίκηση στο ∆ήµο και ειδικότερα αιρετοί που δεν έχουν προηγούµενη
εµπειρία από άσκηση διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Μέσα από όλη αυτή την
διαδικασία να παρθούν πιστοποιήσεις εξυπηρέτησης πολιτών και άλλων διαδικασιών ώστε ο
δήµος να έχει συνέχεια και να λειτουργεί σωστά ανεξαρτήτως δηµοτικής αρχής η οποία θα δίνει
µόνο τις κατευθύνσεις.
θ) ∆ηµιουργώντας ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και προϋποθέσεων όπως έχουν αναφερθεί
παραπάνω

η

τοπική

οικονοµική

δραστηριότητα

θα

αναπτυχθεί

ακόµη

περισσότερο

θα

προσελκυσθούν και επενδύσεις εκτός Λευκάδος ή και Ελλάδος . Η διαφύλαξη του τουριστικού
προϊόντος µε την σωστή προβολή και συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται µε αυτό
αλλά και οι τακτικοί, σχολαστικοί, και ουσιαστικοί έλεγχοι που πρέπει να πραγµατοποιούνται θα
το αναβαθµίσουν και θα το διαφοροποιήσουν. Σε ένα περιβάλλον κρίσης νοµίζω ότι τα παραπάνω
είναι µονόδροµος.

5. Σχόλια Παρατηρήσεις
Μετά τον Συµπαραστάτη ∆ηµότη και Επιχείρησης, η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης είναι ο δεύτερος
µεγάλος θεσµός και όχι µια απλή επιτροπή που εισάγει ο Καλλικράτης. Τίθονται όλα τα θέµατα
του ∆ήµου σε συζήτηση µε όλους τους φορείς και τους πολίτες αλλά ένας στρατηγικός
σχεδιασµός δεν µπορεί να συζητηθεί εντός δύο ωρών µόνο και µε συνοπτικές διαδικασίες, έστω
και εάν είναι µόνο γνωµοδοτική η επιτροπή. Χρειάζεται καλύτερη προετοιµασία από πλευράς
∆ήµου αλλά και καθολική συµµετοχή απ' όλους που έχουν το δικαίωνα συµµετοχής καθώς και
να γίνει ευρύτερα γνωστό το περιεχόµενο της.
Ο Σπυρίδων Ζαβιτσάνος, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
Προτάσεις:
1) Τριτοβάθµιος καθαρισµός των λυµάτων των βιολογικών
2) Παρεµβάσεις - διορθώσεις στο οδικό δίκτυο Λευκάδα - Καρυά
3) Αγκυροβόλιο στη δυτική πλευρά της Λευκάδας (καταφύγιο)
4)

Αποκατάσταση στα νταµάρια

5)

Αξιοποίηση λιµνοθαλασσών

6)

Φροντίδα – Καθαρισµός – Ασφάλεια ακτών κολύµβησης

7)

Συντήρηση οδών πρόσβασης στις ακτές κολύµβησης και αναβάθµιση στις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης (καντίνες)

8)

∆ηµιουργία πάρκινκ σε σηµεία πλησίον των ακτών κολύµβησης

9)

Ναυάγια – ρύπανση από καρνάγια

10)

Σηµεία προσέγγισης µεγάλων τουριστικών σκαφών στη βόρεια και νότια Λευκάδα

11)

Παράκαµψη πόλης από είσοδο στο νησί και παράκαµψη Καρυώτες – Λυγιά του οδικού άξονα
(ανατολική πλευρά)

12)

Φροντίδα νεκροταφείων – επεκτάσεις όπου υπάρχει συµφόρηση

13)

Χωροταξικός σχεδιασµός

14)

Προώθηση των έργων λιµενοδεξαµενων

15)

Μεταφορά – υπογείωση των γραµµών υψηλής τάσης από τις κατοικηµένες περιοχές

16)

Επίσπευση των έργων αποκατάστασης χωµατερών

17)

Αύξηση πλάτους πεζοδροµίων πόλης ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Μηνά

18)

Αποµάκρυνση των µεγάλων δέντρων από τα πεζοδρόµια

19)

Αποµάκρυνση οχηµάτων και µηχανηµάτων από σηµεία δηµόσιας χρήσης που βρίσκονται
εγκαταλειµµένα

20)

Παρέµβαση για λόγους υγιεινής στα εγκαταλειµµένα οικόπεδα που έχουν εικόνα χωµατερής

21)

Φροντίδα για την αποφυγή ιχθυοκαλλιεργειών στο νησί

22)

Παράκαµψη Καρυάς και Πηγαδησάνων

Ο κ. Σέρβος Κων/νος από Επιµελητήριο Λευκάδας προτείνει:
(i)

Σε θέµατα υποδοµών και περιβάλλοντος
Απορρίµµατα: Κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας και λειτουργίας του από το ∆ήµο.
Λειτουργία ανακύκλωσης
Ύδρευση – Αποχέτευση: Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
Ιχθυοτροφεία: Μελέτη αξιοποίησης. Ένταξη σε πρόγραµµα για κατασκευή τεχνικών π.χ τάφρου
διαχείµανσης κ.λ.π
Κτηµατολόγιο

(ii)

Σε θέµατα υγείας, κοινωνικής πολιτικής, εξυπηρέτησης του δηµότη
Γενικό Νοσοκοµείο: Στελέχωση και αναβάθµιση
Κοινωνικές δοµές: Συνέχιση του προγράµµατος ¨βοήθεια στο σπίτι¨ µε κάθε τρόπο

(iii)

Σε θέµατα παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού
Σχολεία: Λειτουργία ολοήµερων σχολείων. Αύξηση θέσεων και βελτίωση υποδοµών στους
δηµοτικούς βρεφονηπιακούς σταθµούς. Αναβάθµιση 1ου Λυκείου
Αθλητικό κέντρο: Βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Κλειστό κολυµβητήριο

(iv)

Σε θέµατα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης
Πρωτογενής παραγωγή: Ανάπτυξη του ιχθυοτροφείου και καλύτερος έλεγχος
∆ευτερογενής παραγωγή / µεταποίηση: Βιοτεχνικό πάρκο. Βιοτεχνίες µεταποίησης
Τουρισµός: Παρέµβαση στις παραλίες για καλύτερη λειτουργία τους. ∆ηµοτικό κάµπινκ για
τροχόσπιτα και λιποσυλλέκτες στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Τριτογενής τοµέας / Υπηρεσίες: Ενίσχυση δηµοτικής αστυνοµίας µε µετατάξεις πλεονάζοντος
προσωπικού (αν υπάρχει) από άλλες υπηρεσίες.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στρατηγικές προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης
Επέκταση και αναβάθµιση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης
Τριτοβάθµια επεξεργασία αποβλήτων. Ουσιαστική ανακύκλωση
Ενίσχυση, έλεγχος ιχθυοτροφείων
Βελτίωση και επέκταση οδικού δικτύου
Κτηµατολόγιο και εξασφάλιση δηµοτικής περιουσίας
Ποδηλατοδρόµιο στην γύρα, ανάπτυξη τουριστική γύρας και Α΄ι΄ Γιάννη
O Κοκκίνης Χρήστος - Εκπρόσωπος Επαγγελµατικού και Εµπορικού Συλλόγου ∆.Ε.
Ελλοµένου προτείνει:
1. Υφιστάµενη Κατάσταση ∆ήµου Λευκάδας
∆υνατά Σηµεία:
1. Οι φυσικές οµορφιές που διαθέτει η Λευκάδα (παραλίες – πράσινο µε τα πανέµορφα
νησάκια Μεγανήσι – Σκορπιός – Μαδουρή – Καστός κ.λ.π.).

2. Η Λευκάδα είναι το µοναδικό στεριανό νησί (δεν χρειάζεται για µετάβαση).
3. Η γεωγραφική της θέση την βρίσκουν κοντά σε δύο βασικούς οδικούς άξονες (Εγνατία –
Ιόνια οδός).
4. Η φιλοξενία των κατοίκων και η φτηνή της αγορά.
Αδύναµα Σηµεία:
1. Υστέρηση σε µελέτες για βασικά έργα υποδοµής.
2. Ελλιπής πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Ελλιπής χρηµατοδότηση για κοινωνικές παροχές.
Ευκαιρίες:
1. Να εκµεταλλευτούµε άµεσα τα κοινοτικά προγράµµατα (ΕΣΠΑ – ΣΑΤΑ – ΟΠΑΛ – ΛΙΝΤΕΡ
κ.λ.π.) και να ζητηθεί από την Περιφέρεια µεγαλύτερη χρηµατοδότηση για την Λευκάδα
από αυτά τα προγράµµατα.
2. Τις δυνατότητες που έχει πλέον ο ενιαίος ∆ήµος Λευκάδας στα πλαίσια του Καλλικράτη.
Απειλές:
1. Η µη αξιοποίηση των ανωτέρω κοινοτικών προγραµµάτων τα οποία έχουν ηµεροµηνία
λήξεως σύντοµη (2014).
2. Η ολιγωρία της κάθε ∆ηµοτικής Αρχής για θέµατα υποδοµών.
3. Η µη προστασία του περιβάλλοντος.
2. Στρατηγικοί Άξονες του ∆ήµου Λευκάδας
Παρατηρήσεις για τους Άξονες Προτεραιότητας του ∆ήµου Λευκάδας:
1. ∆ιαχείριση απορριµµάτων (ΧΥΤΗ).
2. Ύδρευση – Αποχέτευση (µέσω υπηρεσίας ύδρευσης).
3. Χωροταξικός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός.
4. Ενίσχυση υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας εν γένει.
5. Τουρισµός και στήριξη πρωτογενούς τοµέα.
4. Τοµείς Παρέµβασης
Παρατηρήσεις για τους Τοµείς Παρέµβασης και τους Στόχους του ∆ήµου Λευκάδας:
1. Η Ύδρευση – Αποχέτευση να παραµείνει υπό την διαχείριση του ∆ήµου (Υπηρεσία
Ύδρευσης – Αποχέτευσης) µε την ανάλογη αναβάθµιση.
2. Η διαχείριση απορριµµάτων να παραµείνει υπό τον έλεγχο του ∆ήµου µε δηµιουργία ΧΥΤΗ
και άµεση παρέµβαση στον τοµέα της ανακύκλωσης.
3. Χωροταξικός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός.
4. Σχέδια πόλεων (όσες περιοχές έχουν Φ.Ε.Κ.) να υλοποιηθούν άµεσα.
5. Παρέµβαση και στόχοι σε παραµεληµένες περιοχές.
5. Προτάσεις Έργων
1.

Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής
Μαζί µε την όποια ανάπτυξη αποζητούµε, πρωτεύον ζήτηµα είναι
η προστασία του
περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής του πολίτη.

2. Ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού
Εάν το Κράτος, η Περιφέρεια και ο ∆ήµος δεν µεριµνούν και δεν ενισχύουν τα ανωτέρω
αυτονόητα δικαιώµατα που πρέπει να παρέχει η πολιτεία στους πολίτες οι ιδιώτες καραδοκούν να
αρπάξουν την ευκαιρία η οποία θα είναι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
3. Στήριξη της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
4. (α). Να υπάρχει ισότιµη ανάπτυξη σε κάθε Χωριό – Κοινότητα – ∆ηµοτική Ενότητα
ανάλογα των αναγκών του τόπου.
(β). Στήριξη του Πρωτογενούς Τοµέα
5. Βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆

Εδώ χρειάζεται πραγµατική βελτίωση των σηµερινών δεδοµένων µε αναβάθµιση των υπηρεσιών
του ∆ήµου µε προγράµµατα και στόχους προς όφελος του τόπου και την εξυπηρέτηση του
πολίτη.
6. Σχόλια – Παρατηρήσεις
Ο Επαγγελµατικός και Εµπορικός Σύλλογος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελλοµένου συµµετέχοντας
στην διαβούλευση για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
2012 – 2014 του ∆ήµου Λευκάδας σχολιάζει και παρατηρεί.
Ο τόπος όπου ζούµε και επιχειρούµε χρόνο µε τον χρόνο υποβαθµίζεται χωρίς να υπάρχει κάποια
προοπτική για το µέλλον. Κανένα ουσιαστικό έργο δεν έχει ενταχθεί στο ∆’ ΕΣΠΑ που να αφορά
την ∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου. Το θέµα είναι διαχρονικό διότι κανένας δεν φρόντισε να
υπάρχουν µελέτες για βασικά έργα υποδοµής που όσο χρειαζόµαστε για την ανάπτυξη του πρώην
∆ήµου Ελλοµένου (κάποτε κορωνίδα του τουρισµού). Αυτό είναι το αποτέλεσµα κοντόφθαλµης
πολιτικής δίνοντάς µας µόνο κάποιες προεκλογικές υποσχέσεις.
Ο κόµπος πλέον έχει φτάσει στο χτένι. ∆ιότι χωρίς κάποιες βασικές υποδοµές ανάπτυξη δεν
υπάρχει.
Για τους λόγους αυτούς καλούµε την ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Λευκάδας σε
συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, να φτιαχτεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο ειδικά για την
∆ηµοτική Ενότητα Ελλοµένου, τουλάχιστον να γίνουν κάποια έργα πρωτίστης σηµασίας και ας
βιώνουµε µια µεγάλη οικονοµική κρίση. Σε αυτό το ερωτηµατολόγιο δεν θα απαριθµήσουµε τι
πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει, θα αναφερθούµε όµως, να τελειώσει σύντοµα η αποχέτευση, η
υπογειοποίηση των καλωδίων της ∆ΕΗ, το σχέδιο πόλεως, η διάνοιξη κάποιων δρόµων,
προσόψεις κτιρίων (υπάρχει µελέτη), χώροι στάθµευσης, ενίσχυση της ∆ηµοτικής και τοπικής
Αστυνοµίας, φωτισµός και πεζοδρόµια περιφερειακού δρόµου, πεζοδρόµηση – πεζοδρόµια
κεντρικού δρόµου Νυδριού κ.λ.π. Εµείς δεν λειτουργούµε ούτε σκεπτόµαστε τοπικιστικά.
Άλλωστε στην διαβούλευση ανταποκριθήκαµε κάνοντας και τις προτάσεις µας για όλο τον ∆ήµο
Λευκάδας.
Ο κ. Κοντοπρίας ∆ηµήτριος από
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΄΄ προτείνει:

Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και Περιχώρων ΄΄

Για την Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας ζωής
προτείνονται:
- ∆ράσεις δεντροφύτευσης εκτάσεων γης (π.χ πυρόπληκτων περιοχών)
- Ανάδειξη φυσικών τοπίων (π.χ καταρράκτες ∆ηµοσάρι) ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
- ∆ηµιουργία πάρκων
- Καθαρισµός των ακτών
- Λειτουργία Βιολογικού καθαρισµού στο Νυδρί
Για την Ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού προτείνονται:
- Κατασκευή κολυµβητηρίου
- Καλυτέρευση των χώρων άθλησης
- ∆ιοργάνωση προγραµµάτων άθλησης
- ∆ηµιουργία εικαστικών τµηµάτων, µουσικής, φωτογραφίας κ.α.
- Καλυτέρευση των χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (π.χ τµήµατα εκµάθησης
παραδοσιακών χορών που λειτουργούν πολλά στη Λευκάδα) διότι πολλοί χώροι είναι
ακατάλληλοι λόγω υγρασίας και είναι πολύ µικροί.
- Συνέχιση των προγραµµάτων ¨βοήθεια στο σπίτι¨
Για την Στήριξη της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης προτείνονται:
- Τουριστική προβολή του νησιού µας
- Ανάδειξη των αγροτικών µας προϊόντων & προώθηση αυτών στις καταναλωτικές αγορές
- Κατασκευή προβλήτας στο Νυδρί για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων
- Ολοκλήρωση του Σχεδίου Πόλης
- Κατάργηση των επιπλέον διαφηµιστικών πινακίδων των καφετεριών και των εστιατορίων
διότι παρεµποδίζουν τους τουρίστες καταλαµβάνοντας µεγάλη έκταση της παραλίας του
Νυδριού µε τα ενοχλητικά επαναλαµβανόµενα µηνύµατα

Για την βελτίωση της ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Ικανότητας του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆
προτείνονται:
- Εκπαίδευση προσωπικού
- Λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης µε αποδοτικό χαρακτήρα για τον
∆ήµο (είσπραξη τελών)
- Σωστός καταµερισµός εργασιών και απόδοση ∆ιευθυντικών θέσεων σε αξιόπιστους
υπαλλήλους
Παρατηρήσεις για τους Τοµείς Παρέµβασης και τους στόχους του ∆ήµου Λευκάδας
Κάτι που πρέπει να τονιστεί στους παραπάνω τοµείς και ειδικότερα στον Άξονα 3 είναι ότι το νησί
είναι πλούσιο σε πορτοκαλιές, λεµονιές, δέντρα ελιάς, αµπέλια και άλλα γεωργικά προϊόντα. Με
σωστή αξιοποίηση των ανωτέρω αγροτικών προϊόντων θα βοηθηθεί σηµαντικά η οικονοµία του
νησιού.
Σχόλια – Παρατηρήσεις
Εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδριού και περιχώρων ¨Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ¨ θα ήθελα ο
χώρος που γίνονται τα τµήµατα χορού να γίνει καταλληλότερος διότι αντιµετωπίζουµε πρόβληµα
µε την υγρασία, µιας και ο σύλλογος στεγάζεται στο υπόγειο του πρώην ∆ηµαρχείου, καθώς να
κατασκευαστούν κάποιοι αποθηκευτικοί χώροι όπως ντουλάπες για την φύλαξη των
παραδοσιακών στολών και το αρχείο του συλλόγου.
Ο Πρόδροµος Μάλφας από « Ένωση Πολυτέκνων Λευκάδας – Βόνιτσας» προτείνει:
1) Να ισχύουν µειωµένα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης κατά 50% προς όλους τους
πολύτεκνους του ενιαίου πλέον ∆ήµου Λευκάδας (Μέχρι σήµερα ισχύουν οι µειώσεις µόνο
σε όσους πολύτεκνους διαµένουν στον πρώην ∆ήµο Λευκάδας και δεν ισχύουν σε όσους
διαµένουν στους πρώην ∆ήµους Απολλωνίων – Ελλοµένου - Καρυάς).
2) Να καταργηθεί οποιαδήποτε συνδροµή πληρώνουν οι πολύτεκνες οικογένειεςστον ∆ήµο,
προκειµένου να φιλοξενηθεί το ή τα παιδιά τους στον Βρεφονηπιακό ή παιδικούς
σταθµούς του ∆ήµου µας. Προτείνουµε την όποια συνδροµή προβλέπεται να την
πληρώνουν όσοι πολύτεκνοι έχουν εισόδηµα άνω των 35000 ευρώ ετησίως.
3) Να προηγούνται τέκνα πολύτεκνων οικογενειών στους Βρεφονηπιακούς και παιδικούς
σταθµούς του ∆ήµου µας, δεδοµένου ότι µε την σηµερινή οικονοµική κατάσταση που
επικρατεί η ανάγκη για εργασία στους πολύτεκνους γονείς είναι αναγκαία και η όποια
βοήθεια από τον ∆ήµο µας απαραίτητη.
4) Να ιδρυθούν νέοι Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθµοί σε όλο τον ∆ήµο προκειµένου να
µην παρατηρούµε το φαινόµενο να µένουν εκτός των σταθµών πολύτεκνες οικογένειες και
γενικότερα οι ευπαθείς οµάδες του ∆ήµου.
5) Προτείνουµε την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στον ∆ήµο Λευκάδας, το οποίο θα
εξυπηρετεί τις άπορες Πολύτεκνες οικογένειες και γενικότερα τις ευπαθείς οµάδες του
∆ήµου µας, χορηγώντας τους αφιλοκερδώς τα απαραίτητα για να ζήσουν αξιοπρεπώς.
Η κα Λάζαρη Ευφροσύνη από « δικηγορικό Σύλλογο Λευκάδας» προτείνει:
1. Επικινδυνότητα των δρόµων της πόλης, (∆ιαπλάτυνση των δρόµων Φανερωµένης
και Αναπαύσεως)
2. ∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµων
3. Πεζοδρόµηση των δρόµων του ιστορικού Κέντρου της πόλης
4. Ενέργειες για ολοκλήρωση των κτιρίων του Θεάτρου και του Κινηµατογράφου
5. Ενέργειες για καθαρισµό χώρων και χωραφιών (κοντά σε κατοικηµένες περιοχές)
και επιβολή προστίµων
Ο κ. Σκλαβενίτης Σπυρίδων,δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
1. Προώθηση και διαφήµιση των « Λευκαδίτικων Μαχαιριών»
2. Καταγραφή των εκκλησιαστικών κειµηλίων, προστασία και αξιοποίηση αυτών
3. Χαρτογράφηση και αξιοποίηση των δασικών εκτάσεων
4. Τοποθέτηση στο οροπέδιο του Βλυχού(στη τοποθεσία ΑΜΑΛΗ)φωτοβολταικών.

Η
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κα Πρέντζα Παρασκευή από Ε.Λ.Μ.Ε. προτείνει:
∆ιασφάλιση σχολικών Μονάδων
Οικονοµική και τεχνική ενίσχυση Περιφερειακών σχολικών µονάδων
∆υνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία
Βελτίωση των υποδοµών των νηπιοβρεφικών σταθµών
Μονοδρόµηση δρόµων µπροστά από σχολεία και κυρίως από το 1ο σχολικό συγκρότηµα
Λειτουργία τµηµάτων ΝΕΛΕ
Ενίσχυση πρωτογενούς τοµέα
Λειτουργία ΧΥΤΑ

Ο
1.
2.
3.

κ. Μαραγκάκης Μιχαήλ ,δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
Ανακύκλωση και εφαρµογή κανόνων
Αντιµετώπιση ανεργίας
Προγράµµατα Κοινωνικής επανένταξης και επιµόρφωσης της κοινότητας των τσιγγάνων

Ο κ. Σταύρακας Σοφοκλής, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
1. Μηχανισµοί καθαρισµού των ακτών
2. Ιδιωτικοποίηση τω ιχθυοτροφείων
Ο
1.
2.
3.
4.

κ. Καρφάκης Γεώργιος, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης
Πεζοδρόµηση δρόµων του ιστορικού κέντρου της πόλης
Βελτίωση των πλατειών της πόλης
Φωτισµός σε όλες τις περιοχές της πόλης και κυρίως στη περιοχή ΄΄ Βαρδάνια ΄΄

Ο κ. Ρεκατσίνας Παντελής, δηµότης – µέλος της ∆.Ε. ∆ιαβούλευσης προτείνει:
1. Ολοκλήρωση έργου αποχέτευσης
2. Μονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων
3. ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
4. ∆ηµιουργία αθλητικού κέντρου
5. Βιολογικοί καθαρισµοί
Μετά την ολοκλήρωση των θέσεων από τους φορείς και τους δηµότες που παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, ο πρόεδρος πήρε το λόγο και είπε, ότι οι ανωτέρω
γνώµες και απόψεις θα προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο είναι αρµόδιο να
αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 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
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

