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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συναντήσεις Δημάρχου Λευκάδας, κ. Χαράλαμπου Καλού, 25/6/2021
Συνάντηση εργασίας είχε ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα και τον βουλευτή Λευκάδας κ. Αθανάσιο Καββαδά
στην Αθήνα, όπου έγινε αναλυτική παρουσίαση όλων των προτάσεων που υπέβαλε ο
Δήμος Λευκάδας στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Κατά την παρουσίαση επιμέρους στοιχείων για κάθε μία από τις υποβληθείσες προτάσεις,
έγινε ειδική αναφορά στο μεγαλεπήβολο έργο της κάλυψης με αποχετευτικό δίκτυο των
παραλιακών οικισμών Νικιάνας-Επισκόπου-Λυγιάς-Καρυωτών, και της σύνδεσής τους με
τον βιολογικό της Λευκάδας, π/υ 10.000.000,00€. Τονίστηκε η ανάγκη το έργο αυτό να
χρηματοδοτηθεί εκτός των ορίων του πλαφόν του Δήμου Λευκάδας. Επισημάνθηκε στον κ.
Υπουργό ότι υπάρχει πλήρης μελέτη και τεύχη δημοπράτησης, κάτι το οποίο το καθιστά ως
ένα έργο έτοιμο προς ένταξη και υλοποίηση. Είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει
αναπτυξιακή πνοή στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο της Λευκάδας. Ο κ. Υπουργός έμεινε
πλήρως ικανοποιημένος από την παρουσίαση η οποία έγινε από την πλευρά του Δήμου
Λευκάδας, και δεσμεύτηκε για την εξέταση του ανωτέρου αιτήματος.
Αναφορά έγινε από τον Δήμαρχο Λευκάδας και για την επιπλέον χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Εσωτερικών, λόγο της μείωσης των εσόδων του δήμου από την Μαρίνα
Λευκάδας , η οποία κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων την κυβέρνησης για τον Covid19, δικαιούται απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τους 5 πρώτους μήνες του 2021. Ο
υπουργός δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση αυτού του αιτήματος.
Τέλος, ειδική αναφορά έγινε από τον Δήμαρχο Λευκάδας για την αναγκαιότητα
διευθέτησης του πολύ υψηλού χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης προς την ΔΕΗ, το οποίο
παρέλαβε η δημοτική αρχή από την προηγούμενη και ανέλαβε την δέσμευση για την μη
αύξησή του στο μέλλον. Η κάλυψη από την πλευρά της πολιτείας, αυτής της υποχρέωσης
του Συνδέσμου, θα τον καταστήσει ξανά βιώσιμο.
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Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του
Πράσινου Ταμείου, κ. Στάθη Σταθόπουλο, όπου εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις οι οποίες
έχουν υποβληθεί από τον δήμο στο Πράσινο Ταμείο, και πιο συγκεκριμένα, η «Αστική
Αναζωογόνηση 2018», που αφορά 4 παιδικές χαρές, (Σύβρο, Κοντάραινα, Φρύνι, νέες
εργατικές κατοικίες), η «Αστική Αναζωογόνηση 2020», που αφορά την προσφάτως
εγκεκριμένη και υποβληθείσα πρόταση για την β' φάση της ανάπλασης του Αγ. Μηνά,
καθώς επίσης και για την πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Λευκάδας για τους σταθμούς
φόρτωσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Κατά την συζήτηση έγινε παρουσίαση, από τον Πρόεδρο κ. Σταθόπουλο προς τον Δήμαρχο
Λευκάδας, των δύο νέων προτάσεων που θα εκδοθούν από το Πράσινο Ταμείο. Το πρώτο
αφορά την «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου για το
έτος 2021», και το δεύτερο για το «Υπηρεσιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων
και κοινωφελών χώρων».
Ο κ. Σταθόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας
σε όλες τις προσκλήσεις που εκδίδονται από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και την βελτίωση
της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των υπηρεσιών του
Δήμου Λευκάδας και των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.
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