ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 106
Στη Λευκάδα σήμερα στις 6 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
7284/30-3-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Ρόκκος Στυλιανός
Αραβανής Ελευθέριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Βικέντιος Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Μεσσήνη Κερασούλα
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Δρακονταειδής Κων/νος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μελάς Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Μαργέλης Γεώργιος
Γαζής Αναστάσιος
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
Στραγαλινός Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Γεράσιμος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης
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Απουσίαζαν
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Καββαδάς Αθανάσιος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 12/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2011.
Εισηγητές: κ.Κώστας Αραβανής-Δήμαρχος
κ.Θωμάς Κατωπόδης-Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου
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Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής,

εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. πίνακα

έργων που αφορά στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, χρήσης 2011, και πρότεινε την έγκρισή
του από το Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο κ.Σπύρος Καρβούνης και ο κ.Θωμάς Κατωπόδης συνεχίζουν την
εισήγηση πάνω στο Τεχνικό Πρόγραμμα και απαντούν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των
Δημοτικών Συμβούλων.
Ο κ.Θωμάς Κατωπόδης, σε συνέχεια του συννημένου πίνακα Τεχνικού Προγράμματος
Δήμου Λευκάδας 2011, εισηγείται συμπληρωματικά τα παρακάτω:
1) Τη διόρθωση του προϋπολογισμού στον πίνακα των συνεχιζόμενων έργων του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» σε 14.200,41. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (προηγουμένων ετών).
2) Την τοποθέτηση στον πίνακα των συνεχιζόμενων έργων του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ στη Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων» με προϋπολογισμό
20.140,70 € και χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ (προηγουμένων ετών).
3) Την τοποθέτηση στον πίνακα των συνεχιζόμενων έργων του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Δ.Δ.ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 29.828,00 € και χρηματοδότηση από Υ.Α.Σ.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός είναι κορυφαία σημεία της
πολιτικής του Δήμου για όλο το χρόνο. Θα πρέπει να δούμε την προτεραιότητα που θα πρέπει
να δώσουμε στην υλοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί
επίσης στις υπό ανάπτυξη περιοχές.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ:

Η άποψη της Κίνησής μας, για το Τεχνικό Πρόγραμμα που κατατέθηκε

από τη Δημοτική Αρχή, είναι η εξής:
Για να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ένα σοβαρό Τεχνικό Πρόγραμμα, απαιτούνται κάποιοι
όροι και προϋποθέσεις. Ποιές;
1. Η ύπαρξη συγκεκριμένης αντίληψης για την κατεύθυνση της ανάπτυξης που θέλεις. Με άλλα
λόγια, τι ανάπτυξη θέλεις και για ποιόν. Πρέπει μέσα από τα έργα που προτείνονται, ο Δήμος να
δείξει το μοντέλο ανάπτυξης που έχει ανάγκη ο τόπος. (π.χ. ανάγκη προτεραιότητας για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής).
Σ’ αυτό βοηθάει η ύπαρξη ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος τουλάχιστον τετραετίας.
Η Κίνησή μας θεωρεί, ότι επιβάλλεται να δοθούν προτεραιότητες στους παρακάτω τομείς:
-

Περιβάλλον – ποιότητα ζωής (π.χ. υποδομές, δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, διαχείριση
υδάτινων πόρων, κ.λ.π.)

-

Καθημερινότητα του πολίτη (π.χ. οικιστικές αναπλάσεις, καθαριότητα, κ.λ.π.)

-

Παιδεία (π.χ. κατασκευή ειδικού σχολείου, κ.λ.π.)

-

Κοινωνικά μέριμνα

-

Παραγωγικός τομέας ( π.χ. αξιοποίηση-προστασία ιχθυοτροφείων)

-

Πολιτισμός (π.χ. ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, κ.λ.π.)

-

Αθλητισμός (δημιουργία υποδομών, κ.λ.π.)
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2. Η ύπαρξη πόρων. Η κεντρική εξουσία, τώρα και παλαιότερα, δεν αποδίδει στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ούτε καν τους θεσμοθετημένους από την ίδια πόρους.
Για παράδειγμα, τα ποσά που οφείλονται στον «Καλλικρατικό» Δήμο Λευκάδας, τα τελευταία
χρόνια, από την μη απόδοση αυτών των πόρων, είναι πάνω από 15.000.000 ευρώ. Ο
Δήμαρχος δεν είπε ούτε μία κουβέντα. Για όλα φταίνε οι πρώην Δήμαρχοι.
3. Δεν γνωρίζουμε ούτε τι ΣΑΤΑ θα πάρουμε. Το έγγραφο του Υπουργείου λέει ότι θα πάρουμε
ότι εισπράξαμε πέρσι (δηλαδή γύρω στα 2.100.000 – 2,200,000) και όχι ότι έπρεπε να είχαμε
πάρει με βάση τον επίσημο προγραμματισμό του Υπουργείου (3,300,000). Μείωση περί το 35%.
Ο Δήμος οφείλει να διεκδικήσει τους πόρους που δεν του αποδόθηκαν καθώς και την αύξηση
των υπαρχόντων, μέσα και έξω, από τα θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά του όργανα, κάτι που
στην πράξη δείχνετε ότι δεν θέλετε να κάνετε.
4. Δεν έχουμε, μέχρι τώρα, εικόνα των ανειλημμένων οικονομικών υποχρεώσεων του Δήμου.
5. Το Τεχνικό πρόγραμμα που προτείνεται, είναι ύψους 140.000.000 ευρώ.
Στην ουσία είναι ένα πολιτικά επιλεκτικό και τεχνικά πρόχειρο άθροισμα, διαφόρων αιτημάτων
– έργων, που έχουν συγκεντρωθεί κατά καιρούς. Αποτελεί στην πραγματικότητα έκθεση ιδεών,
που στην πράξη κάθε άλλο παρά υλοποιείται. Αναφερόμαστε σε υλοποίηση τελικά της τάξης του
10-20% ετησίως, με βάση την εμπειρία αντίστοιχων προγραμμάτων.
Γιατί το χαρακτηρίζουμε πολιτικά επιλεκτικό;
Παράδειγμα: Προτείνετε το έργο «διαμόρφωση εισόδου παραλίας της Πόλης και κατασκευή
υπόγειου πάρκινγκ», ύψους 17.000.000 ευρώ, με τη μορφή της Σύμβασης Παραχώρησης.
Σημειώνω ότι για πρώτη φορά στη Λευκάδα προτείνεται από δήμαρχο, η παραχώρηση σε
ιδιώτη της κατασκευής και εκμετάλλευσης δημόσιου έργου.
Αντίστοιχα για τα ιχθυοτροφεία, που είναι η μοναδική παραγωγική πηγή του πρωτογενούς
τομέα του Δήμου και συνδέεται και με την προστασία του περιβάλλοντος, δεν προτείνετε τίποτα.
Μπορεί να ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα ΕΠΑΛ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας.
Υπάρχει επίσης η μελέτη του ιχθυολόγου του Δήμου κ. Άγγ. Παπαδόπουλου. Μήπως το ότι δεν
προτείνεται τίποτα, γίνεται επειδή θέλετε να δώσετε κι αυτό σε ιδιώτες, όπως την ύδρευση και
την αποχέτευση στην ΕΥΔΑΠ; Λέμε, μήπως;
Άλλα παραδείγματα:
«Ξεχάσατε» το έργο για την προστασία και ήπια αξιοποίηση των Σκάρων. Ούτε καν τη μελέτη
δεν βάλατε. Μήπως επειδή θέλετε να προστατέψετε τους χοίρους της περιοχής και όχι το σπάνιο
δάσος;
Ξεχάσατε το έργο για την προστασία και αξιοποίηση των Αλυκών Αλεξάνδρου. Γιατί; Μήπως
ανήκει στα φιλέτα που πρόκειται να εκποιηθούν, για να εισπράξουμε ως χώρα τα 50 δις της
κάλυψης του χρέους;
Γιατί το χαρακτηρίζουμε τεχνικά πρόχειρο;
Παράδειγμα: Προτείνετε το έργο “Ανάπλαση παραλίας Αι Γιάννη», ύψους 3.000.000 ευρώ και
δεν παίρνετε υπ’ όψιν σας ότι για να αναπλασθεί η παραλία πρέπει να υπάρχει. Άρα
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προτεραιότητα,

έχει

το

έργο

της αποκατάστασης των διαβρωμένων ακτών της

περιοχής. για το οποίο υπάρχει μελέτη.
6. Καθοριστικός παράγοντας για την σύνταξη και κυρίως την υλοποίηση του, είναι η ύπαρξη
οργανωμένων υπηρεσιών. Διότι:
► με οργανωμένες υπηρεσίες πετυχαίνεις, μεγαλύτερη είσπραξη εσόδων, άρα και μεγαλύτερη
δυνατότητα υλοποίησης έργων.
► με καλύτερη οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, εξοικονομείς χρήματα από την σύνταξη
μελετών, που σήμερα αναθέτονται σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.
Δεν προτείνεται καμία μελέτη καινούργια για σοβαρό έργο.
7. Απαιτούνται σαφείς προτεραιότητες στα έργα κατά τομέα. Παράδειγμα. Ζητάμε την ένταξη
των έργων «Εγκατάσταση μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας των απορριμμάτων» και το
έργο «Αποπεράτωση Θεάτρου». Και τα δυο έργα είναι προφανώς σημαντικά. Οφείλουμε όμως
να θέσουμε προτεραιότητα γιατί όλα είναι αδύνατον να εγκριθούν. Εμείς υποστηρίζουμε ότι
προτεραιότητα έχουν τα απορρίμματα.
8. Τέλος, απαιτείται να είμαστε δίκαιοι στην κατανομή των έργων που κάνουμε ανά πρώην
Δήμο. Δείτε τι κατανομή προτείνεται για τα νέα έργα:
To σύνολο των έργων είναι ύψους 115.632.158 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τα έργα που δεν
μπορούν να ενταχθούν σε κανέναν πρώην Δήμο (π.χ. εγκατάσταση απορριμμάτων, το σχέδιο
αστική ανάπτυξης και την επισκευή και συντήρηση των αντλιοστασίων) ύψους 29.000.000 ευρώ,
τα υπολειπόμενα έργα είναι ύψους 86.632.157 ευρώ.
Πόλη
Κοινότητες πρώην Δήμου Λευκάδας

57.200.000 ευρώ

ποσοστό 66,0 %

5.400.000 ευρώ

ποσοστό

● Σύνολο πρώην δήμου Λευκάδας

62.600.000 ευρώ

ποσοστό 72,2 %

● Πρώην Δήμος Απολλωνίων

18.150.000 ευρώ

ποσοστό 20,9 %

● Πρώην Δήμος Ελλομένου

1.867.000 ευρώ

ποσοστό

● Πρώην Δήμος Σφακιωτών

1.100.000 ευρώ

ποσοστό

● Πρώην Δήμος Καρυάς
● Πρώην Κοινότητα Καλάμου
● Πρώην Κοινότητα Καστού

900,000 ευρώ

ποσοστό

6,2 %

2,1 %
1,2 %
1,0 %

1.120.000 ευρώ

ποσοστό

1,3 %

0 ευρώ

ποσοστό

0,0 %

Είναι αυτονόητο ότι αυτή η κατανομή, μόνο δίκαιη δεν είναι.
9. Ποια ήταν η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των κοινοτήτων σ’
αυτόν. Από ελάχιστη, έως ανύπαρκτη. Τα περισσότερα τοπικά συμβούλια δεν συνεδρίασαν.
Η Δημοτική Αρχή όφειλε να πάρει πρωτοβουλία, ώστε να συγκληθούν τα συμβούλια. Δεν το
έκανε. Πρέπει να αντιληφθεί ότι τα τοπικά συμβούλια δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, διαφωνούμε με την εισήγηση και θα καταψηφίσουμε το
Τεχνικό Πρόγραμμα.
Παρ΄ όλα αυτά, θα καταθέσουμε ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις για έργα, σαν συμβολή
στη συζήτηση:

5
●

Μελέτη – έργα αποκατάστασης και αξιοποίησης

των

ιχθυοτροφείων.

Υπάρχει

μελέτη του ιχθυολόγου του Δήμου.
● Μελέτη εξεύρεσης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), στα όρια του Δήμου,
για την απόρριψη του αδρανούς υπολείμματος που θα παράγεται από το Εργοστάσιο
Επεξεργασίας των Απορριμμάτων.
● Μελέτη – έργα για την ασφάλεια του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα διαμορφώσεις διασταυρώσεων.
● Μικροζωνικές μελέτες (αφορούν στην προστασία από τη σεισμική δραστηριότητα).
● Δημιουργία χώρων στάθμευσης, σε όλους τους πρώην Δήμους.
● Μελέτη – κατασκευή δύο δημοτικών τουαλετών στην πόλη και μιας στο Νυδρί.
● Μελέτη – κατασκευή παιδικών χαρών (Μια πρότυπη στη πόλη).
● Μελέτη – διαμόρφωση οργανωμένου χώρου εκτάκτων αναγκών (χώρος υποδοχής μετά από
φυσικές καταστροφές).
● Αντικατάσταση όλων των σωλήνων ύδρευσης από αμίαντο.
● Μελέτη για τον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης, με στόχο τον εντοπισμό της κλοπής του. Δεν
αναφερόμαστε στο σύστημα τηλεμετρίας που αφορά τις διαρροές.
● Μελέτη – κατασκευή οικολογικού πάρκου και ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων στις Αλυκές
Αλεξάνδρου.
● Αποκατάσταση από την διάβρωση των Δυτικών Ακτών. Υπάρχει μελέτη.
● Μελέτη για την αποχέτευση στα Σύβοτα.
● Μελέτη επέκτασης αποχέτευσης Νυδριού σε Γένι-Δεσίμι-Πόρο.
●

Ολοκλήρωση της μελέτης και κατασκευή του έργου «πεζοδρόμια - προσόψεις κτιρίων

Νυδριού.
● Μελέτη - κατασκευή οργανωμένου τουριστικού λιμανιού σε Βλυχό και Πόρο.
●

Καταγραφή – χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης (με προτεραιότητα στα Δημοτικά

Διαμερίσματα.
● Μελέτη ένταξης κοινοτήτων πρώην Δήμου Απολλωνίων, στο βιολογικό της Βασιλικής.
● Κατασκευή του περιφερειακού της Βασιλικής, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιμανιού.
● Βιολογικοί σε Καρυά – Σφακιώτες. Έχει εκπονηθεί μελέτη από τη Νομαρχία η οποία δεν
πληρώθηκε. Ένα μέρος της πληρώθηκε από τον πρώην Δήμο Καρυάς. Η μεταφορά της
αρμοδιότητας στη περιφέρεια, δεν αποτελεί εμπόδιο.
● Να ζητήσουμε από την Περιφέρεια (σύντομα θα αναλάβουμε εμείς την αρμοδιότητα), την
προώθηση της μελέτης, για τον εγκάρσιο οδικό άξονα της ορεινής Λευκάδας.
Να σημειώσουμε ότι εμείς προτείνουμε την αλλαγή της χάραξης για περιβαλλοντικούς
οικονομικούς και άλλους λόγους. Να περνά κάτω από τη Καρυά, με παράκαμψη προς Καρυά.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να ξέρουμε αν οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι
και από πού προέρχονται. Επίσης, ποια έργα είναι ώριμα και ποια έχουν μελέτες. Χρειάζεται μια
επεξεργασία κριτηρίων για το πού θέλουμε να πάμε αυτό το νησί με προτεραιότητες. Θεωρούμε
ότι απ’ αυτά τα έργα πολλά δεν πρόκειται να ξεκινήσουν και πολλά δεν πρόκειται να τελειώσουν.
Για να πληρωθούν οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου θα πρέπει να υποθηκεύσετε τη
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ΣΑΤΑ για 3-5 χρόνια. Σας καλούμε, από τη λογική να δοθούν έργα σε ιδιώτες να πάρετε
διαζύγιο. Χρειαζόμαστε άλλο δρόμο. Χρειαζόμαστε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που θα αντανακλά
πόρους, ωριμότητα και ανάγκες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε χρόνο το Τεχνικό Πρόγραμμα ήταν έκθεση ιδεών. Δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα να καταγγείλουμε το Κράτος για τις περικοπές αλλά θα πρέπει να καταγγείλουμε και
κάποιους για τα ανείσπρακτα τέλη ύψους 5.000.000,00 ευρώ που λείπουν από το Ταμείο του
Δήμου. Όταν δεν μαζεύουμε χρήματα από τις ανταποδοτικές Υπηρεσίες, πώς θα έχουμε καλές
υπηρεσίες σ’ αυτές; Ούτε φιλέτα θα πουλήσουμε, διασφάλιση της περιουσίας θα κάνουμε.
Ευτυχώς που η διαφάνεια ξεκίνησε αυτή την περίοδο από το ΥΠΕΣ. Διαφάνεια πλήρης υπάρχει
και ευτυχώς που υπάρχει.
Το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν είναι έκθεση ιδεών. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν
μελέτες. Τη ΣΑΤΑ, που διεκδικούμε, θα τη φέρουμε στο τραπέζι και θα βάλουμε προτεραιότητες.
Είναι μια δύσκολη χρονιά και δεν είναι αυτή η επιλογή μας. Είναι ένα Τεχνικό Πρόγραμμα
ανάγκης που δείχνει και την επιλογή μας προς το περιβάλλον.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ο ρόλος μας είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα και εσείς να υλοποιείτε τις
προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Το Τεχνικό Πρόγραμμα, που καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα,
είναι πρόχειρο, συγκεντρωτικό και προϊόν συγκεντρωτικού συστήματος Διοίκησης.
Κ.ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ: Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο Τεχνικό Πρόγραμμα, θα καταλάβουμε ότι
το Τεχνικό αυτό Πρόγραμμα είναι Τεχνικό Πρόγραμμα του πρώην Δήμου Λευκάδας. Στο Τεχνικό
Πρόγραμμα από τα 140.000.000 ευρώ τα 110.000.000 είναι νέα έργα και από αυτά το 72%
αφορά τον πρώην Δήμο Λευκάδας και μόνο 2,1% τον πρώην Δήμο Ελλομένου. Τι γίνεται με τις
μελέτες που υπάρχουνε για το λιμάνι του Βλυχού, το λιμάνι του Πόρου, την αποχέτευση ΓένιΔεσίμι-Πόρο, το σχέδιο πόλης Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου- Περιγιαλίου;
Ι.ΚΑΡΤΑΝΟΣ: Ψάχνουμε σήμερα άλλοθι γι’ αυτά που δεν έχει κάνει ο Δήμος Ελλομένου.
Μελέτες γι’ αυτά που είπε ο κ.Κονιδάρης δεν υπάρχουν παρά εκθέσεις ιδεών.
Β.ΜΕΛΑΣ: Δεν αισθάνθηκα ένα αναπτυξιακό-οικονομικό σοκ από το Τεχνικό Πρόγραμμα. Θέλω
ένα σοκ από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα πρέπει να υπάρξει καλή συνεργασία με
την Περιφέρεια, ώστε να προχωρήσουν έργα μεγάλης τοπικής σημασίας, για τα οποία έχουν
ξεκινήσει μελέτες, όπως Πόρος-Ρούδα, Λευκάδα-Σφακιώτες, Κομηλιό, Αθάνι κλπ. Επίσης να
γίνει αξιοποίηση των σπηλαίων που υπάρχουν στη Λευκάδα. Να δούμε επίσης τι θα γίνει με το
Πόρτο-Κατσίκι, ίσως να εξετάσουμε την περίπτωση να εγκατασταθούν παρκόμετρα.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Μέσα από ένα Τεχνικό Πρόγραμμα βλέπουμε τις προθέσεις για το πού
θέλουμε να βαδίσουμε. Μέσα σ’ αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν το βλέπω αυτό. Μέσα από το
Τεχνικό Πρόγραμμα μπορούμε να εξοικονομήσουμε και διάφορους πόρους. Είναι κάποια
πράγματα που έπρεπε να τα προβλέψετε.
Β.ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ: Περίμενα ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που θα είχε στόχο την ανάπτυξη του
νησιού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Για το Δήμο Ελλομένου
δεν περιλαμβάνεται κανένα μεγάλο έργο από τότε που περιμέναμε.
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Ζ.ΜΙΚΡΩΝΗΣ: Για όλα δεν φταίνε πάντα οι προηγούμενοι. Υπάρχει δείγμα γραφής ότι τα
Τοπικά Συμβούλια δεν γνώριζαν τίποτα. Για την παράκαμψη Καλαμιτσίου δεν αναφέρθηκε
τίποτα στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Υπάρχουν ζητήματα με τις εισφορές του σχεδίου πόλης, τα
οποία δεν πρόκειται να λυθούν ούτε σε δέκα χρόνια.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Το σημερινό Τεχνικό Πρόγραμμα έχει μία δομή και μία φιλοσοφία. Μπορεί να μην
προβλέπονται όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, είμαστε όμως υποχρεωμένοι να φέρουμε
όλες τις μελέτες που υπήρχαν στους Δήμους. Όσες μελέτες παραλάβαμε, αυτές εντάξαμε και
στο Τεχνικό Πρόγραμμα και πρέπει να τις σεβαστούμε ως συνέχεια της Διοίκησης. Σε καμία
περίπτωση δεν θα απεμπολήσουμε το χώρο των Αλυκών, Αλεξάνδρου, Καρυωτών. Επίσης, θα
πρέπει να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα η επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Κατούνας, που
χρηματοδοτείται από δάνειο σεισμοπλήκτων.
Α.ΓΑΖΗΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Τα διαθέσιμα χρήματα
είναι πολύ δύσκολο να υλοποιήσουν αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ν.ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα μεταφέρει τις υποχρεώσεις του πρώην Δήμου στο
σημερινό Δήμο. Στο Δήμο Απολλωνίων η απορρόφηση που είχαμε στο ΘΗΣΕΑ ήταν 88%. Δεν
πιστεύω ότι αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι αρνητικό για το Δήμο. Είναι ένα συμμάζεμα όλων
των προηγούμενων υποχρεώσεων.
Ε.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ: Στο τέλος της τετραετίας η Δημοτική Ενότητα Ελλομένου θα έχει άλλη όψη και
θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
τροποποιείται και αν χρειαστεί αυτό θα κάνουμε.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011, θα υπάρξουν ιεραρχημένα τα έργα που θα οραματιστούμε για
την επόμενη πενταετία για τη συνολική ανάπτυξη του νησιού της Λευκάδας. Τα προβλήματα της
καθημερινότητας αντιμετωπίζονται μέσα από την κατανομή της ΣΑΤΑ. Το Πόρτο Κατσίκι
χρειάζεται μία μελέτη γενικής αισθητικής αναβάθμισης και όχι μόνο παρκόμετρα.
Ξ.ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Καλές είναι οι μελέτες αλλά χρειάζεται αυτές οι μελέτες να έχουν προοπτική και
όχι να μένουν στα συρτάρια. Επίσης θα έπρεπε να υπάρξει χωροταξική κατανομή και εκεί
έπρεπε να ακούσουμε την τοπική κοινωνία. Αν με τα σημερινά δεδομένα, με τις οικονομικές
δυνατότητες, κάποιες μελέτες δεν πρέπει να προχωρήσουν, να μην προχωρήσουν. Θα πρέπει
να είμαστε ρεαλιστές. Στην κατανομή της ΣΑΤΑ δεν θα συμφωνήσω.
ΓΕΡ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Προτείνω να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα η μελέτη ανάδειξης και
αξιοποίησης των Δημοτικών Ιχθυοτροφείων.
Σ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα που συντάξαμε δεν προσπαθήσαμε να χαϊδέψουμε
αυτιά αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Για την ανάδειξη των Ιχθυοτροφείων, αν υπάρχει μελέτη, να
την εντάξουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Να συμπεριληφθεί επίσης η επισκευή του Δημοτικού
Σχολείου Κατούνας.
Τίθεται σε ψηφοφορία το Τεχνικό Πρόγραμμα με την προσθήκη των δύο έργων, της
ανάδειξης των Ιχθυοτροφείων και την επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Κατούνας και τη
συμπληρωματική εισήγηση του Δ/ντή της Τ.Υ. κ.Θωμά Κατωπόδη.
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Υπέρ ψήφισαν 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά

10,

οι

κ.κ.Ξ.Βεργίνης,

Β.Μελάς,

Β.Στραγαλινός,

Γ.Μαργέλης,

Δ.Γαβρίλης,

Κ.Δρακονταειδής, Ζ.Μικρώνης, Κ.Κονιδάρης, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2011, όπως συμπληρώθηκε παραπάνω και
όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 106/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

