Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 1η/2015
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης:1η/2015
Στη Λευκάδα
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 16 του µηνός
Ιανουαρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή µετά την αριθ. Πρωτ. 495/12-01-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Πρόσκληση επιδόθηκε στον κ.Γκογκάκη Γρηγόρη Εντεταλµένο Σύµβουλο του ∆ήµου
και στην κ.Αµαλία Φραγκούλη Προϊσταµένη Τµηµ. Προγραµµατισµού και Οργάνωσης.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω (9) µέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2.Νικητάκης Μάρκος
3.Περδικάρης Αθανάσιος
4.Σέρβος Κων/νος
5.Κούρτης Φίλιππος
6.Κατηφόρης Χρήστος
7.Φίλιππας Γεώργιος
8.Γιαννιώτης Οδυσσέας
9.Τριλίβας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέµα.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο κ.Γκογκάκης Γρηγόρης Εντεταλµένος
Σύµβουλος του ∆ήµου Λευκάδας και η Προϊσταµένη Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της
Επιτροπής, Σταµατέλου Ανθούλα Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο Ηµερήσιας ∆ιάταξης:" Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Λευκάδας
2014-2019“.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ηµερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη τα
παρακάτω :
1)Τις δ/ξεις των άρθρων 62 ,63,76,86,266,267 του Ν.3852/2010
2)Τις δ/ξεις του Π.∆.185/07 ΦΕΚ 221/Α όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆ 89/2011
ΦΕΚ 213/2011
3)Την απόφαση 18183/02-04-2007 ΦΕΚ 534/13-04-2007 ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. “Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθµού” όπως τροποποιήθηκε µε
την υπ΄αριθµ.5694/03-02-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆.
4)Την αριθµ.41179/04-11-2014 απόφαση “ περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής

Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδ/σης
ΟΤΑ α΄βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019.

∆ηµόσιος διάλογος
για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014 – 2019
του ∆ήµου Λευκάδας
Ο σωστός σχεδιασµός και προγραµµατισµός είναι από τα βασικά «εργαλεία» της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στην κεντρική αποστολή της να εκφράσει τις συλλογικές ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας, ειδικότερα µέσα στις σηµερινές κρίσιµες οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες.
Ο ∆ήµος Λευκάδας, στο πλαίσιο των θεσµικών του υποχρεώσεων, εκπονεί το νέο 5ετές
Πρόγραµµα 2014 – 2019, το οποίο συντάσσεται σύµφωνα µε τα άρθρα 203 -207 του
Κώδικα ∆ήµων 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 ∆ήµος
Λευκάδας καλεί τους δηµότες και τους φορείς του τόπου να συµβάλουν, προτείνοντας
έργα / δράσεις που να εµπίπτουν στα γεωγραφικά όρια και τις αρµοδιότητες του ∆ήµου
µας.
Υλοποιώντας την κορυφαία προεκλογική µας δέσµευση για δηµοκρατική συµµετοχή,
θεσµικό διάλογο, συνεννόηση και συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων Φορέων, η
δηµοτική αρχή καταθέτει κείµενο µε τη Στρατηγική και τις αναπτυξιακές της κατευθύνσεις,
προωθώντας την πραγµατοποίηση ενός ουσιαστικού διαλόγου στη βάση συγκεκριµένων
αξόνων.
Παρακαλούµε, όπως καταθέσετε εγγράφως τις – δράσεις – προτάσεις – θέσεις σας στο
αρµόδιο τµήµα για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019,
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.

Συνηµµένο: Κείµενο – συµβολή της
∆ηµοτικής Αρχής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Λευκάδας καταρτίζεται σε µια ιδιαίτερα
έντονη και δύσκολη στιγµή ( πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά.) Οι επιπτώσεις της κρίσης και
της εφαρµογής των περιοριστικών µνηµονιακών πολιτικών, αφήνουν όλο και πιο έντονα το
αποτύπωµά τους τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όσο και στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές. Οι πόροι της αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί δραστική µείωση της τάξης του 60%, οι
∆ήµοι έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό, είτε λόγω της διαθεσιµότητας, είτε λόγω της
κινητικότητας, είτε των συνταξιοδοτήσεων που, παράλληλα µε την απαγόρευση των
προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, έχουν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία υποστήριξης
σχεδιασµών αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Παρόλα αυτά ο ∆ήµος µας είναι αποφασισµένος, µε κάθε µέσο, να αναπτύξει τις δράσεις
του, να κάνει πράξη το όραµα του, να αποδείξει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να είναι
η «πρώτη γραµµή άµυνας» της κοινωνίας, για την άσκηση πολιτικών προστασίας,
αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και αναζωογόνησης της τοπικής οικονοµίας.
Με την έννοια αυτή αναδιατάσσουµε τους πόρους του ∆ήµου µας, αναβαθµίζουµε τις
δοµές του, στηριζόµαστε στο ανθρώπινο δυναµικό του και σχεδιάζουµε το παρόν και το
µέλλον του νησιού µας µε ένα συνεκτικό εργαλείο τοπικού σχεδιασµού και
προγραµµατισµού: Το Νέο Επιχειρησιακό µας Σχέδιο.

Α. Το όραµα και οι αρχές του ∆ήµου Λευκάδας
Η ∆ηµοτική Αρχή της Λευκάδας αντιλαµβάνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.) ως το
βασικό εργαλείο του ∆ήµου για την αποτελεσµατική άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου.
Εξάλλου, η διοίκηση ενός ∆ήµου, στην ουσία της, δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή
ορισµένων πάγιων υπηρεσιών, αλλά οφείλει να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία της
περιοχής, για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για να το πράξει αυτό χρειάζεται ένα
σχέδιο και ένα πρόγραµµα δράσης, που θα εµπνέεται από τις υπαρκτές ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας και θα στηρίζεται στη βάση πραγµατικών δεδοµένων, χωρίς
αποσπασµατικές συρραφές των µέχρι τώρα ανάλογων προγραµµάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπόνηση του Ε.Π., καθώς όσο πιο
πλήρες, δυναµικό και ρεαλιστικό είναι το Πρόγραµµα που θα εκπονήσουµε, τόσο πιο
έτοιµοι θα είµαστε συνολικά ως ∆ήµος να αντιµετωπίσουµε τις ανάγκες της επόµενης
πενταετίας και να προσφέρουµε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες.
Έχουµε υπόψη µας την τελευταία υπουργική απόφαση του Νοεµβρίου για το περιεχόµενο,
τη δοµή και τον τρόπο υποβολής των Ε.Π. της νέας περιόδου, όπως επίσης τον Οδηγό

κατάρτισης της ΕΕΤΑΑ, στον οποίο και παραπέµπει η εν λόγω απόφαση. Ο Οδηγός είναι
σηµαντικό εργαλείο για την καθοδήγηση της δουλειάς µας, εντούτοις δεν σκοπεύουµε να
αντιγράψουµε κατά γράµµα κάθε βήµα, αλλά να τον προσαρµόσουµε στις συγκεκριµένες
προτεραιότητες που θέτει ο τόπος, αλλά και το όραµα της δηµοτικής µας αρχής. Ως προς
την τελική µορφή του Ε.Π., είναι επιλογή µας να αποφύγουµε τη δηµιουργία ενός αχανούς
τόµου και να κινηθούµε στην κατάρτιση ενός κατά το δυνατόν σύντοµου και περιεκτικού
σχεδίου µε κωδικοποιηµένη πληροφορία, ώστε να είναι εύχρηστο και να µπορεί να
επικαιροποιηθεί.
Στο παρόν σκιαγραφούµε το όραµα της νέας δηµοτικής αρχής, το οποίο στοχεύουµε να
εµπνεύσει τους πολίτες της Λευκάδας, έχοντας, προφανώς, υπόψη το υφιστάµενο γενικό
πλαίσιο στο οποίο καλείται ο ∆ήµος να λειτουργήσει.

Το όραµα µας:
Η συγκρότηση ενός ∆ήµου αλληλέγγυου και συµµετοχικού, µε διαφανείς
διαδικασίες και αποφασιστικότητα, ικανού να ανταποκριθεί στις
οξυµµένες κοινωνικές ανάγκες. Υπηρετούµε τον στόχο της κοινωνικής
και ποιοτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της Λευκάδας, µε
προτεραιότητα την ήπια αξιοβίωτη ανάπτυξη σε συνδυασµό µε την
πολιτιστική µας παράδοση και στη βάση της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.

Οι αξίες, ως εργαλεία υλοποίησης και εφαρµογής του οράµατος, της δηµοτικής
αρχής είναι:
• Η διαφάνεια στην διαχείριση των πόρων (φυσικών, ανθρώπινων και οικονοµικών)
• Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών σε κάθε βαθµίδα λήψης των αποφάσεων
• Η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη σε κάθε έκφανση της δηµοτικής πολιτικής
• Η αποφασιστικότητα
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Ο στρατηγικός χάρτης του ∆ήµου Λευκάδας χαράσσεται µε βάση:
● Την κοινωνική αλληλεγγύη και συνεργατικότητα, µε προσήλωση στο δηµόσιο
συµφέρον
● Την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης των βασικών υποδοµών Λευκάδας,
Καλάµου και Καστού

● Την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης, µε στόχο
την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και την επιµήκυνση
της τουριστικής περιόδου.
● Την ανάδειξη, προστασία και ήπια αξιοποίηση του φυσικού
περιβάλλοντος
● Τη στήριξη της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού
● Την προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πρωτογενούς τοµέα
● Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δηµότες και την
της καθηµερινότητας του πολίτη

αναβάθµιση

Με άλλα λόγια η σηµερινή δηµοτική αρχή αντιστρέφει δηµιουργικά τους στρεβλούς
σηµερινούς όρους ανάπτυξης και στοχεύει σε ένα δήµο αλληλέγγυο, δηµιουργικό
και συµµετοχικό, ως βασική προϋπόθεση για την ήπια, παραγωγική, τουριστική και
πολιτιστική ανάπτυξη. Θέτει ως κεντρικό της πρόταγµα τη µεταµόρφωση της
Λευκάδας σε έναν τόπο συνάντησης ανθρώπων και πολιτισµών, σε έναν ΤΟΠΟ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.
Αυτός είναι ο πυρήνας του οράµατος, της δηµοτικής αρχής για τη νέα Λευκάδα, τη
Λευκάδα του 2019.

Β. Οι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου
Ειδικότερα, το όραµα του ∆ήµου Λευκάδας αποτυπώνεται στους παρακάτω στρατηγικούς
άξονες πάνω στους οποίους σχεδιάζουµε να οικοδοµήσουµε το νέο αναπτυξιακό,
επιχειρησιακό σχεδιασµό µας. Στους επί µέρους άξονες γίνεται µια πρώτη αποτύπωση
ενδεικτικών δράσεων που θα προωθήσει η νέα δηµοτική αρχή.

1.Τοπική οικονοµική ανάπτυξη µε επίκεντρο τον τουρισµό και µε ενίσχυση της
φυσικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς
Στοχεύουµε σε µια αξιοβίωτη ανάπτυξη µε κορµό τον ποιοτικό τουρισµό, αλλά και µε
στήριξη των λοιπών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, πρωτίστως του πρωτογενούς τοµέα.
Απαιτείται στρατηγικός επανασχεδιασµός ώστε να αναδειχθούν οι διαφορετικές
εναλλακτικές επιλογές που προσφέρει το νησί µας (φυσικό περιβάλλον, πολιτισµός,
τοπικές βιολογικές γαστρονοµικές γεύσεις, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παραδοσιακοί
οικισµοί κοκ.) Επιλογή µας είναι να προωθήσουµε διάφορες µορφές θεµατικού τουρισµού
δίνοντας έµφαση στον Πολιτισµό, τον οποίο δεν αντιµετωπίζουµε ως «πολυτέλεια», αλλά
ως αναγκαίο συστατικό για την κοινωνική ανασυγκρότηση και την τοπική ανάπτυξη.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
• Σχέδιο δράσης για τον τουρισµό
• Σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών

• Σχέδιο δράσης για τον πρωτογενή τοµέα
• Σχέδιο δράσης για «Πολιτισµό όλο τον χρόνο»

2.Σύγχρονες υποδοµές για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την οικονοµική
ανάπτυξη
Το όραµά µας για ανασυγκρότηση της Λευκάδας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη
δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών, µε την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, που
θα αναβαθµίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, ενώ θα αποτελέσουν το εισιτήριο
για τη µελλοντική ανάπτυξη. ∆ιαφάνεια, σεβασµός στο περιβάλλον, έργα ουσιαστικά,
µελετηµένα και άρτια υλοποιηµένα είναι ο µόνος τρόπος να πετύχουµε τον κοινό στόχο για
ανάδειξη του νησιού µας σε τόπο προορισµού.
Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
• Ολοκλήρωση έργων διάθεσης
απορριµµάτων - Ανακύκλωση

στερεών

αποβλήτων

–

Ελαχιστοποίηση

• Σχέδιο δράσης για την ύδρευση
• Αποχετεύσεις – Βιολογικοί - ∆ίκτυα
• Λιµάνια – Αξιοποίηση Λιµενικού Ταµείου
• Οδοποιία – Μεταφορές - κυκλοφοριακό

3.Πολεοδοµική και χωροταξική ανασυγκρότηση
Χρέος απέναντι στον τόπο µας και στις επόµενες γενιές είναι να σταµατήσουµε επιτέλους
το «έγκληµα» της αλόγιστης και άναρχης δόµησης και, µε σεβασµό στο περιβάλλον και το
συλλογικό συµφέρον, να προχωρήσουµε άµεσα σε πολεοδοµική και χωροταξική
ανασυγκρότηση. Η συνεργασία δηµοτικής αρχής και τοπικής κοινωνίας, η διάθεση όλων
των πολιτών να περιφρουρήσουν το παρόν και, ιδίως, το µέλλον του τόπου µας είναι
µονόδροµος για την υλοποίηση του σχεδιασµού.

Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
● Καθορισµός χρήσεων γης
● Χωροταξικός σχεδιασµός µε σεβασµό στο περιβάλλον και στόχο τον περιορισµό
της αλόγιστης ως και άναρχης δόµησης.
● Υλοποίηση – Εφαρµογή σχεδίων πόλης, υπέρ του κοινωνικού συνόλου
● Προγράµµατα βιώσιµης ανάπτυξης πόλης και οικισµών

4. Περιβαλλοντική αναδιάρθρωση, ενεργειακή αναβάθµιση

∆εσπόζουσα θέση στο όραµα της δηµοτικής αρχής δεν θα µπορούσε παρά να έχει η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη σπάνια οµορφιά του οποίου οφείλουµε να
αναδείξουµε, µα πάνω απ’ όλα να διατηρήσουµε ανέπαφη ή/και να αποκαταστήσουµε από
τις όποιες καταστροφές και αλλοιώσεις έχει ήδη υποστεί. Στόχος µας να αξιοποιήσουµε
κάθε µέσο και τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας.

Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
● Ανάδειξη, αξιοποίηση και η προστασία των βιοτόπων του νησιού και ιδιαιτέρως των
ιχθυοτροφείων, περιοχών Νatura, του οροπεδίου της Εγκλουβής, του δάσους των
Σκάρων, των Αλυκών, της λίµνης Μαραντοχωρίου, του Καταρράχτη Νυδρίου, κ.α.
● ∆ιάβρωση ακτών
● ∆ασοπροστασία - Συγκρότηση οµάδων εθελοντών για πρόληψη - πυρόσβεση
● Εναλλακτικές µορφές ενέργειας

5. Κοινωνία αλληλεγγύης, Παιδεία, Υγεία, Αθλητισµός
Σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης, καθήκον του ∆ήµου, του πιο άµεσου θεσµού στον
πολίτη, είναι να υψώσει ασπίδα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, δίνοντας
πολύτιµες ανάσες στους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες. Η
αλληλεγγύη ως αρχή, αξία και εργαλείο δράσης, µπορεί και πρέπει να διαπεράσει κάθε
πτυχή της κοινωνικής ζωής.

Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
● Σχέδιο δράσης για τους άνεργους
● Ανταλλακτικές µορφές οικονοµίας
● ∆ιοργάνωση έρευνας, σε συνεργασία µε ΑΕΙ, για την καταγραφή και αποτύπωση
όλων των προβληµάτων κοινωνικού χαρακτήρα που αντιµετωπίζουν οι συνδηµότες
µας.
● Ενίσχυση κοινωνικών δράσεων και υποδοµών παιδείας (βρεφικοί , παιδικοί σταθµοί,
σχολεία, κ.λπ.).
● ΑΜΕΑ
● Παρεµβάσεις για τον αθλητισµό
● Εθελοντισµός

6. ∆ιοικητική αναδιοργάνωση, κοινωνική
διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου

συµµετοχή

και

διαφάνεια

στη

Για την επίτευξη των ως άνω στόχων, αφετηρία είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου,
λειτουργικού και αποτελεσµατικού ∆ήµου, µε διαφάνεια στη διαχείριση των υποθέσεών του
και συµµετοχικές διαδικασίες.

Ενδεικτικές προτεινόµενες δράσεις:
●

Απολογισµοί της δράσης της ∆ηµοτικής Αρχής.

● Συµπλήρωση και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήµατος ποιότητας του ∆ήµου για την
διασφάλιση αντικειµενικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών που συναλλάσσονται
µε τον ∆ήµο
● Πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου, συµµετοχικότητα στην
κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, δίκαιη κατανοµή των αυτοτελών πόρων στις
∆ηµοτικές Ενότητες. Απόδοση χρηµατικού ποσού απευθείας στις ∆ηµοτικές και Τοπικές
Κοινότητες για αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών τους.
● Ολοκλήρωση καταγραφής της δηµοτικής περιουσίας, κατοχύρωσή της και η διεκδίκηση
µε κάθε µέσον κάθε δηµοτικού ακινήτου που καταπατείται.
● Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήµου - Αλλαγή του Οργανισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου
● Ενίσχυση της συµµετοχής των Νέων στις δράσεις του ∆ήµου.
● Αξιοποίηση και ανάπτυξη του επιπέδου της ενηµέρωσης του δηµοτικού
ραδιοφωνικού σταθµού «Καρυάς».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να
ψηφίσουν σχετικά.
Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη
εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα

την ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Εγκρίνουν το προσχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2019 που
αναλύει τη στρατηγική του ∆ήµου και τις Αναπτυξιακές Προτεραιότητες όπως αυτά
εµφανίζονται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή θα δοθεί σε δηµόσιο διάλογο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1η/2015.
Ο Πρόεδρος µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση κήρυξε τη λήξη της
συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

