ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 247/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε ειδική
δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12014/13-6-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
πέντε (25) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρόντες στην Συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι των Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων και εκπρόσωποι των Τοπ. Κοιν. και
συγκεκριμένα:
Σολδάτος Αναστάσιος εκπρ.Τ/Κ Αγ. Ηλία, Φίλιππας Νικόλαος εκπρ. Τ/Κ Αγ. Νικήτα, Κορφιάτης Παναγιώτης εκπρ.
Τ/Κ Αθανίου, Νίκας Σπυρίδων Πρόεδρος Τ/Κ Αλεξάνδρου, Χαλικιάς Στέφανος Πρόεδρος Τ/Κ Απολπαίνης, Κολυβάς
Κων. Πρόεδρος Τ/Κ Βασιλικής, Μωραϊτης Γεώργιος Πρόεδρος Τ/Κ Βλυχού, Φέτσης Μιχαήλ εκπρ. Τ/Κ Δρυμώνος,
Κούρτης Ηλίας, εκπρ. Τ/Κ Εγκλουβής, Καρύδης Φώτιος εκπρ. Τ/Κ Καλαμιτσίου, Πετράκη Μαρία ΠρόεδροςΤ/Κ
Καρυάς, Γεωργάκης Ιωάννης Πρόεδρος Τ/Κ Καρυωτών, Μαυροκέφαλος Δημήτριος εκπρ. Τ/Κ Κατωχωρίου,
Βουκελάτος Αναστάσιος εκπρ. Τ/Κ Κομηλιού, Λάζαρης Απόστολος Πρόεδρος Τ/Κ Λαζαράτων, Σκληρός Γεράσιμος
Πρόεδρος Τ/Κ Μαραντοχωρίου, Σάντας Σπυρίδων εκπρ. Τ/Κ Πηγαδισάνων, Λάζαρης Ιωσήφ εκπρ. Τ/Κ
Πινακοχωρίου, Θειακός Ξενοφών Πρόεδρος Τ/Κ Πλατυστόμων, Ζαπάτης Γεράσιμος εκπρ. Τ/Κ Πόρου, Χαλικιάς
Γεώργιος εκπρ. Τ/Κ Σπανοχωρίου, Βεργίνης Απόστολος Πρόεδρος Τ/Κ Τσουκαλάδων.
Θέμα μοναδικό της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3ης/16 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής από 01-01-2016 έως 31-05-2018.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
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Η συζήτηση για το θέμα έχει ως εξής, σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:
Πρόεδρος: Η λογοδοσία είναι μία κορυφαία δημοκρατική και διοικητική λειτουργία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την
ευνομούμενη και χρηστή διοίκηση και είναι για εμένα ηθική -εκτός από θεσμική- υποχρέωση όλων όσων διαχειρίζονται δημόσια
πράγματα ή ασκούν δημόσια διοίκηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουμε όσο γίνεται ευταξία στη συζήτηση και να
σας παρακαλέσω επίσης, στην κριτική σας να είστε αυστηροί αλλά δίκαιοι.
Αν μου επιτρέπετε, να σας περιγράψω τη
διαδικασία την οποία συζητήσαμε και με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και είναι η ακόλουθη:
Ένας σύντομος Απολογισμός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για δύο έως τρία λεπτά. Θα ακολουθήσει ο
Απολογισμός του Δημάρχου για μία ώρα συν. Ακολούθως, ομιλίες, επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για δεκαπέντε λεπτά
συν δύο έως τρία λεπτά ανοχή. Ομιλίες Δημοτικών Συμβούλων (όσοι θέλουν) για πέντε λεπτά. Ομιλίες Προέδρων Κοινοτήτων
(όσοι θέλουν) για πέντε λεπτά. Ομιλίες Εκπροσώπων φορέων (ένας από κάθε φορέα) για πέντε λεπτά. Οι πολίτες (ο καθένας) για
πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, οι Αντιδήμαρχοι (εφόσον θέλουν) για να συμπληρώσουν κάτι στον Απολογισμό, για επτά λεπτά ο
καθένας περίπου και θα κλείσει η διαδικασία με το Δήμαρχο. Θέλω να σας θυμίσω ότι εδώ δεν εφαρμόζουμε τον Κανονισμό
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι μία Ειδική Συνεδρίαση, προβλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
επομένως προβλέπονται μόνο ομιλίες, τοποθετήσεις και παρατηρήσεις μέσα απ’ αυτές τις ομιλίες, αν προκύψουν διάφορα
ερωτήματα προφανώς θα απαντηθούν. Άλλωστε, όσον αφορά τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβουλίου, σε κάθε τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου δίνεται η δυνατότητα ενός Απολογισμού και με πρωτοβουλία του Δημάρχου με την
ενημέρωση που γίνεται αλλά και με τις δικές σας ερωτήσεις που κάθε φορά υποβάλλετε.
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, σύμφωνα με τη διαδικασία που σας διάβασα, να προχωρήσω σε έναν πολύ σύντομο
Απολογισμό (συνοπτικό Απολογισμό) όσον αφορά τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και για να μη χρονοτριβώ θα το
διαβάσω κιόλας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2016 το Δημοτικό μας Συμβούλιο πραγματοποίησε τριάντα μία (31) συνεδριάσεις και πήρε 542
αποφάσεις. Το 2017 πραγματοποίηση τριάντα επτά (37) συνεδριάσεις και πήρε 498 αποφάσεις. Το 2018 (μέχρι τέλος Μαΐου)
έγιναν δεκαπέντε (15) συνεδριάσεις και λήφθηκαν 203 αποφάσεις. Όλες οι αποφάσεις ασφαλώς είναι σημαντικές. Ενδεικτικά θα
αναφέρω τις αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με διάφορους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρεια
Ιόνιων Νησιών, Αρχαιολογία, Δήμους Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας) για την εκτέλεση δράσεων και έργων. Ειδική αναφορά
πρέπει να γίνει και στην απόφαση για την ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου,
καθώς και στη θεματική ενημερωτική συνεδρίαση για το θέμα των «Υδρογονανθράκων».
Όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι αποφάσεις που από το νόμο πρέπει να υποβάλλονται
για έλεγχο νομιμότητας έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται έγκαιρα αρμοδίως. Βελτιώθηκε και απλοποιήθηκε η διαδικασία
ενημέρωσης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και την ηλεκτρονική
αποστολή εισηγήσεων και ενημερωτικού υλικού. Απαιτείται επιπλέον -και είναι κυρίως δική μου ευθύνη- η βελτίωση των
εισηγήσεων.
Στόχος μου αλλά και θεσμική μου υποχρέωση ήταν και είναι η αρμονική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η
εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, η εμπέδωση και
διατήρηση καλού κλίματος, καθώς και η συλλογική λειτουργία του Προεδρείου, δίνοντας βήμα και στην Αντιπρόεδρο να συμμετέχει
ενεργά στην τήρηση της διαδικασίας.
Κάνοντας την αυτοκριτική μου, αναγνωρίζω ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων μου έχω κάνει λάθη, κυρίως λόγω του
χαρακτήρα μου, αλλά και της άποψης που έχω τόσο για το επίπεδο και την εξαιρετική ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου ως
συλλογικότητας, όσο και για την άριστη προσωπικότητα κάθε Συμβούλου. Ενδεχομένως να έχω αδικήσει συναδέλφους απ’ όλους
τις δημοτικές παρατάξεις (πλειοψηφία και μειοψηφία). Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπήρχε ψήγμα πρόθεσης.
Η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την άποψή μου είναι σε υψηλό επίπεδο παρά τις όποιες διαφωνίες ή
μικροεντάσεις. Ασφαλώς και μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό απαιτεί τη συμβολή και την προσπάθεια όλων μας. Η ευθύνη είναι και
ατομική και συλλογική, μέτρο στο λόγο χωρίς υπερβολές, σεβασμός στον συνομιλητή και στη διαφορετική άποψη, συνέπεια στο
χρόνο ομιλίας, συνέπεια στο θέμα συζήτησης.
Συνάδελφοι, η αυτοδιοίκηση και ο Δήμος μας αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά προβλήματα. Η επίλυσή τους απαιτεί
συλλογική προσπάθεια, συνέργειες, απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και αλληλεγγύη. Κατά την εκτίμησή μου, τα στοιχεία αυτά
χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Δημοτικού μας Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής. Για τα
στοιχεία αυτά οφείλω να σας ευχαριστήσω όλους ανεξαιρέτως. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να
βελτιώσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας και αυτό δεν αφορά μόνο αυτή τη Δημοτική Αρχή, αλλά κυρίως το μέλλον του τόπου
μας, στην προσπάθεια αυτή, αναγκαία και αυτονόητη είναι και η συμβολή των πολιτών. Χωρίς την ενεργή και υπεύθυνη
συμμετοχή των πολιτών το αποτέλεσμα δε θα είναι ποτέ το επιθυμητό.
Κλείνοντας, αισθάνομαι την ηθική υποχρέωση να ζητήσω απ’ όλους μας και ιδιαίτερα από τους συμπολίτες μας και
επαγγελματίες να φροντίζουν να εφαρμόζουν και να σέβονται τους Κανονισμούς που έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίως
σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την καθαριότητα, τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, την υπαίθρια διαφήμιση
και φυσικά την ύδρευση. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους άμεσους συνεργάτες μου στο Προεδρείο,
την κυρία Σωτηρία Γαζή, την κυρία Ασπασία Γρηγόρη και τον κύριο Φίλιππο Σκληρό, καθώς επίσης και τους άμεσους συνεργάτες
μου δημοτικούς υπαλλήλους, Νίκο Ζαβιτσάνο, Αιμιλία Χαλκιοπούλου και Ελένη Καρύδη.
Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας και τη βοήθεια σας.
Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για τον Απολογισμό.
Δήμαρχος: Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι καλησπέρα, αγαπητοί Πρόεδροι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, κύριε
Αντιπεριφερειάρχα, σας καλωσορίζουμε στον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Η σημερινή συνεδρίαση (ειδική συνεδρίαση, όπως ορίζεται), είναι μία συνεδρίαση που για εμάς (τη Δημοτική Αρχή) είναι
συνέχεια του Απολογισμού που κάναμε προς τους πολίτες πριν δύο μήνες περίπου, για να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο των
Απολογισμών των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
Παρουσιαζόμαστε σήμερα μπροστά σας για να απολογηθούμε για τα πεπραγμένα μας, με υπευθυνότητα, με σεμνότητα
και κυρίως με καθαρό λόγο. Να λογοδοτήσουμε για όσα κάναμε αλλά και για όσα δεν κάναμε, φυσικά σε μία δημοκρατική
διαδικασία. Θέλω να θυμίσω ότι αναλάβαμε τα καθήκοντα μας πριν από τρία χρόνια και δέκα μήνες, την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
Μία περίοδο μεγάλων προβλημάτων και αλλαγών σε εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, με την οικονομική κατάσταση να είναι
πολύ άσχημη στη χώρα, αλλά και την πολιτική κατάσταση απολύτως ρευστή, γενικώς η χώρα μας να βρισκόταν σε μία
περιδίνηση, απόρροια της οικονομικής ύφεσης. Με απλά λόγια βρισκόμασταν στον αστερισμό των μνημονίων. Αυτή η κατάσταση
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επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηλ. τους Δήμους και τις Περιφέρειες) και φυσικά και
το Δήμο Λευκάδας. Οι Δήμοι, όπως ο δικός μας -και πρέπει αυτό να το πω ευθύς εξαρχής- που τα χρόνια αυτά (της κρίσης)
σήκωσαν πολύ μεγάλο φορτίο για να απαλύνουν με τις δράσεις τους τις συνέπειες της κρίσης (αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και
κυρίως να το κρατήσει ως μήνυμα η πολιτεία και η κυβέρνηση). Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, μετά το
2014, με μικρές βελτιώσεις ιδιαίτερα τα δύο τελευταία, σε μερικά επιμέρους σοβαρά για την τοπική αυτοδιοίκηση ζητήματα όπως
π.χ. προσλήψεις μονίμων στην καθαριότητα, τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών ούτως ώστε να
αποπληρώσουν χρέη· που για πάρα πολλούς Δήμους ήταν ένας πολύ μεγάλος βραχνάς, χρηματοδοτήσεις μέσω άλλων
προγραμμάτων (όχι ευρωπαϊκών), με έμμεσο τρόπο να χρηματοδοτηθούμε, καθώς και η διασφάλιση των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο Σπίτι», θα μπορούσε κανείς να πει κι άλλα, αλλά δε θέλω να φάω περισσότερο το χρόνο σας. Όλα αυτά όμως δε
φτάνουν, δε φτάνουν για να μπορέσουν να δώσουν την ώθηση και την ανάσα που χρειάζονται οι Δήμοι. Σήμερα, μετά και το
κλείσιμο του 3ου προγράμματος, η κυβέρνηση αυτή (η υπάρχουσα κυβέρνηση) οφείλει αυτή την πολιτική να τη μεταβάλει ριζικά (κι
εμείς αυτήν την κατεύθυνση της ριζικής αλλαγής διεκδικούμε), μέσα από αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν, είτε μέσω του
«Κλεισθένη» (που τις αμέσως επόμενες μέρες έρχεται στη Βουλή), είτε με άλλους τρόπους, ενισχύοντας τους Δήμους σε
ανθρώπινο δυναμικό και σε οικονομικούς πόρους. Εκεί που όλοι οι Δήμοι της χώρας πονάνε. Ταυτόχρονα, οφείλει να
προχωρήσει χωρίς ταλαντεύσεις στην ενίσχυση της δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από συγκεκριμένες θεσμικές
αλλαγές, με πιο σημαντικές την αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης (επιταχύνοντας βήματα που γίνονται), το χτύπημα
της γραφειοκρατίας που εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο πρόβλημα, να μου επιτρέψετε τη φράση «το καρκίνωμα» όχι μόνο για
τους Δήμους, αλλά συνολικότερα στη χώρα μας, καθώς και ζήτημα δημοκρατίας σοβαρό είναι και η καθιέρωση της Απλής
Αναλογικής.
Μέσα σ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες παραλάβαμε ένα Δήμο που φυσικά -όπως περιέγραψα- είχε και διοικητικά και
οικονομικά προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά όμως πορευτήκαμε όχι βάζοντας ως άλλοθι τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς ήταν
γνωστά σε όλους (δηλ. τα προβλήματα του τι παραλάβαμε), αλλά παίρνοντας υπόψιν την πραγματικότητα και κυρίως
σχεδιάζοντας πως μπορούμε να ανατρέψουμε τις αρνητικές για το Δήμο συνέπειες.
Πρέπει να πω ότι με πολλή σκληρή δουλειά προσπαθήσαμε να υπερβούμε ανυπέρβλητα εμπόδια, έχοντας την
πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Φυσικά προέκυψαν έκτακτα γεγονότα π.χ. το πολύ σημαντικό γεγονός του σεισμού το
Νοέμβρη του 2015, που είχε ως συνέπεια την αλλαγή του σχεδιασμού μας.
Στην πολιτική -και αυτό που λέω για το σεισμό επίσης, κρατήστε το, γιατί είναι μία πολύ σοβαρή εξέλιξη· που όταν
αλλάζεις ένα σχεδιασμό που έχεις, προφανώς δημιουργούνται προβλήματα- που ασκούμε δώσαμε έμφαση στα ζητήματα της
διαφάνειας και της δημοκρατίας, καθώς επίσης και στο διάλογο (π.χ. δεκάδες λαϊκές συνελεύσεις που έχουν γίνει σε πολλά
χωριά), δεν είμαστε ικανοποιημένοι, θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες. Ήμασταν πάντα ανοικτοί στην καλοπροαίρετη
κριτική και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό μας κάνει και εμάς πιο αποτελεσματικούς, πέρα απ’
το ότι μας προσδίδει γνώση, διότι δε θεωρούμε ότι είμαστε παντογνώστες. Εγώ θέλω απ’ αυτή τη θέση και εισαγωγικά να
ευχαριστήσω όλους τους δημότες, ξαναλέω, όλους τους δημότες, ιδιαίτερα εκείνους που με τη θετική διάθεση και την εθελοντική
τους προσφορά βοήθησαν τον τόπο τους. Και τέτοιοι ευτυχώς υπήρξαν πολλοί. Η κατανόηση και η διάθεσή τους για συνεργασία
μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε, γι’ αυτό και κάνω ένα κάλεσμα προς όλους τους δημότες, προς όλους τους συμπολίτες μας,
να συμβάλλουν να είναι αρωγοί σ’ αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.
Βαδίσαμε λοιπόν στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού (πενταετίας), με ορίζοντα άμεσα πενταετίας, αλλά με
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα δεκαετίας (αυτό το σχεδιασμό κάναμε, με ορίζοντα δεκαετίας), με πρώτη φάση φυσικά την τρέχουσα
πενταετία που διανύουμε. Αυτό το σχέδιο θα προσπαθήσω να σας πω ως πράξη πως εξελίχθηκε και πως εξελίσσεται.
Ξεκαθαρίζουμε απ’ την αρχή ότι δεν έχουμε την άποψη ότι τα κάναμε όλα καλά, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο Συμβούλιο,
θέλω να το επαναλάβω και τώρα σ’ αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία, ούτε ότι έχουμε το αλάθητο. Είχαμε και παραλήψεις,
κάναμε και λάθη και σε μερικές περιπτώσεις και αρκετά. Όμως τα λάθη και οι παραλήψεις μας αφενός δεν έγιναν από πρόθεση ή
σκοπιμότητα ή γιατί είχαμε κάτι πονηρό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γίνονταν πάνω στην αγωνία για λύσεις στα προβλήματα
και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η Οικονομική Διαχείριση.
Το πρώτο μέλημα που είχαμε στο μυαλό μας όταν αναλάβαμε ήταν αυτό που λέμε «ο εξορθολογισμός» και γενικότερα
αυτό που με μία λαϊκή φράση μπορούμε να το πούμε «νοικοκύρεμα» των οικονομικών του Δήμου. Σ’ αυτή την κατεύθυνση
προχωρήσαμε σε ορισμένες αλλαγές και σε ό,τι αφορά την εσωτερική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, την καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των στελεχών, με δεδομένο ότι το προσωπικό συνέχιζε και συνεχίζει να μειώνεται με τις συνταξιοδοτήσεις και
κανένας καινούργιος δεν προστίθεται, αλλά και στην ουσιαστική συνδρομή από εξωτερικούς συνεργάτες.
Το δεύτερο που κάναμε είναι να εκσυγχρονίσουμε πλήρως τα μηχανογραφικά μέσα, αλλά και όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φυσικά με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη. Αποτέλεσμα αυτών
των ενεργειών ήταν ότι ο Δήμος έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις χρηματοοικονομικές του επιδόσεις. Συγκεκριμένα:
Κλείσαμε όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούσαν Ισολογισμούς και Απολογισμούς, πολύ σημαντικό στοιχείο για να
μπορεί κάποιος να συμμετέχει σε διαδικασίες… Να το πω με ένα παράδειγμα, για να πας να επαναδιαπραγματευτείς το επιτόκιο
που έχεις απ’ τα δάνεια του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, δε μπορείς να πας και να μην έχεις κλεισμένους
Ισολογισμούς και Απολογισμούς. Κλείσαμε λοιπόν τα οικονομικά έτη ’12, ’13, ’14, ’15 και ’16 και μέχρι το φθινόπωρο -όπως
έχουμε και τη δυνατότητα με βάση το νόμο- θα κλείσουμε και το ’17.
Τα έσοδα. Πρέπει να πω ότι τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, και αναφέρομαι στα έσοδα από ίδιους πόρους, δεν
αναφέρομαι σε έσοδα από χρηματοδοτήσεις, είναι ένα άλλο κεφάλαιο, θα τα πούμε παρακάτω.
Θέλω να πω ότι τα έσοδα του Δήμου ήταν 4.154.920 € το 2014, δεν είναι μέσα στα στοιχεία που δίνουν η καθαριότητα
και ο ηλεκτροφωτισμός (είναι παρακάτω στοιχείο, θα το πούμε, δηλ. τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού), και το 2017 (η
τελευταία χρονιά) έφτασαν στα 5.443.000, παρουσίασαν δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 30% και άνω.
Την ίδια αυξητική τάση παρουσίασαν και τα έσοδα απ’ την ύδρευση. Από 1.675.000 το ’14 φτάσαμε στα 2.358.000 το ’17·
που σημαίνει μία τάξη άνω του 40%.
Ένα άλλο στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου είναι τα ανείσπρακτα υπόλοιπα και οι λοιπές απαιτήσεις.
Την περίοδο ’11 – ’14 τα ανείσπρακτα υπόλοιπα και οι λοιπές απαιτήσεις αυξήθηκαν από 5.237.000, είχαν αυξηθεί σε 8.197.000
και την περίοδο ’15 – ’17, όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά παρουσίασαν και μία πολύ μικρή μείωση της τάξης του 1,8%, από
7.980.000 σε 7.834.000. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης που δείχνει την οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τα χρηματικά
διαθέσιμα, και αν θέλετε, είναι ο πλέον ίσως ουσιαστικός. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου λοιπόν στις 31/12/2017, καθώς και οι
απλήρωτες υποχρεώσεις οι βραχυπρόθεσμες, δείχνουν: Χρηματικά διαθέσιμα 6.300.000 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.768.000.
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Δανεισμός. Δεν προχωρήσαμε στη λήψη κανενός δανείου, αντίθετα επιστρέψαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
-και αν θυμάμαι καλά ήταν και ομόφωνη- 600.00,00 ευρώ από παλαιά δάνεια που εκκρεμούσαν, θα μπορούσαμε να τα είχαμε
χρησιμοποιήσει, επιλέξαμε να τα επιστρέψουμε.
Επίσης και η βεβαίωση και η είσπραξη προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, δεδομένων των δυσκολιών της
περιόδου (εννοώ της οικονομικής κρίσης).
Δημοτικά Τέλη. Σε ό,τι αφορά τα Τέλη Ύδρευσης παρέμειναν τα ίδια, χωρίς αυξήσεις, το μόνο που κάναμε, προχωρήσαμε σε έναν
εξορθολογισμό, δηλαδή, υπήρχαν πολλά διαφορετικά πάγια, που ήταν 2,00 ευρώ στη μία Δημοτική Ενότητα και στην άλλη ήταν 9
και πήγαμε σε ένα μέσο όρο των 6,00 ευρώ, καθώς επίσης και σε μερικές περιπτώσεις π.χ. στη Δ.Ε. Ελλομένου που δεν υπήρχε
κλιμάκωση στην ύδρευση, όπως υπάρχει σε όλους τους Δήμους της χώρας, επιβάλλαμε την κλιμάκωση.
Στα Τέλη Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού όμως αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυξήσεις, κάναμε αυξήσεις που ισχύουν
από 1-01-2017. Οι λόγοι που κάναμε αυτές τις αυξήσεις είναι δύο. Ο ένας είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε στον προϋπολογισμό μας
έσοδα ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο δεματοποιητής (η καθυστέρηση της λειτουργίας του, έχει να κάνει κυρίως με
λόγους γραφειοκρατίας) και δεύτερον, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπήρχαν σε επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π., στο
ότι έχουμε παλιά οχήματα στην αποκομιδή και τα ποσά της συντήρησης αυξάνουν και μια σειρά άλλους τέτοιους λόγους.
Παράλληλα όμως, κάναμε πράξη κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας, κάναμε πράξη το Κοινωνικό Τιμολόγιο,
και ένα Κοινωνικό Τιμολόγιο που με τα σημερινά κριτήρια που έχει μπει δεν είναι ένα Κοινωνικό Τιμολόγιο για να λέμε ότι το
έχουμε, αλλά είναι Κοινωνικό Τιμολόγιο ουσίας, μιας και τα ποσά που βάζει ως κριτήριο –και τα ξέρετε όλοι- εντάσσουν και
ανακουφίζουν συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα και πολύ χαμηλά εισοδήματα προφανώς.
Κλείνοντας λοιπόν με το ζήτημα των εσόδων, θέλω να πω ότι και το ’18 (το πεντάμηνο) μέχρι και το τέλος Μαΐου -που
έχουμε στοιχεία- πάει καλά, παρουσιάζει την ίδια αυξητική τάση, έχετε στα χέρια σας όλοι τους αντίστοιχους πίνακες και τα
βλέπετε ολ’ αυτά, για την ύδρευση είπα και τέλος, θέλω να κάνω μία αναφορά στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό σε ό,τι
αφορά τα έσοδα που κι αυτά έχουν -και τα βλέπετε- μία αυξητική τάση η οποία με πολύ καθαρό τρόπο από τους πίνακες
προκύπτει.
Το δεύτερο κεφάλαιο που θέλω να αναφερθώ είναι οι υποδομές και τα αναπτυξιακά έργα. Καταρχήν, θέλω να
ξεκαθαρίσω επίσης κάτι ακόμα, ότι εμείς επιλέξαμε στρατηγικά ό,τι χρήματα έχουμε ως Δήμος και εννοώ ό,τι χρήματα έχουμε ως
χρηματοδοτήσεις μεγάλες -δεν αναφέρομαι σε μικρά έργα- είναι να επιλέξουμε να ρίξουμε τα χρήματα αυτά σε υποδομές και όχι σε
έργα βιτρίνας. Θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά εύκολο σε μία Δημοτική Αρχή να φτιάξει ας πούμε δέκα πλατείες (π.χ. λέω τις
πλατείες) και ταυτόχρονα οι υποδομές να συνεχίζουν να είναι και να μη γίνονται παρεμβάσεις και να χειροτερεύει η κατάστασή
τους. Δεν επιλέξαμε αυτό το δρόμο.
Επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσουμε και κάτι άλλο, στα έργα ιδιοκτήτες δεν υπάρχουν, τα έργα δεν είναι ούτε της παρούσας
δημοτικής αρχής, ούτε της προηγούμενης, ούτε ενδεχομένως της επόμενης (της όποιας επόμενης), πολύ περισσότερο δεν είναι
ούτε του Δρακονταειδή, ούτε του προηγούμενου Δήμαρχου, ούτε του επόμενου. Αισθανόμαστε ότι τα έργα ανήκουν στους πολίτες
της Λευκάδας, με απλά λόγια ανήκουν στο λαό της Λευκάδας και το λέω γιατί μία τάση γενικώς που υπάρχει στην κοινωνία από
ορισμένες πλευρές είναι αυτή, να εμφανίζονται κάποιοι πατρόνες, ιδιοκτήτες των έργων. Ποιοι ήταν οι τομείς των παρεμβάσεων
αυτών στα έργα υποδομές και τι επιχειρήσαμε να κάνουμε. Ο πρώτος τομέας ήταν το κατά τη γνώμη μας κορυφαίο πρόβλημα·
που δε μπορέσαμε ως κοινωνία να λύσουμε τα τελευταία σαράντα χρόνια. Ποιο ήταν αυτό; Αυτό που όλοι φαντάζεστε, τα
απορρίμματα.
Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι σεβόμαστε απολύτως τις προσπάθειες των προηγούμενων δημοτικών αρχών και ιδιαίτερα των
δύο τελευταίων (κ. Αραβανή και κ. Φέτση) που ξεκίνησαν ένα σχεδιασμό, έκαναν στο μέτρο των δυνάμεων τους όσο μπορούσαν
ό,τι μπορούσαν σε σχέση με το να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός, όμως εμείς έπρεπε αυτό το σχεδιασμό, και έκαναν μάλιστα
και ορισμένα έργα όπως π.χ. την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.. Εμείς όμως, έπρεπε αυτό το σχεδιασμό αφενός μεν να τον
βελτιώσουμε και κυρίως να τον κάνουμε πράξη, διότι για τα απορρίμματα έπρεπε -και αυτό ολοκληρώθηκε το τέλος του 2016- να
υπάρχει: Τοπικός σχεδιασμός, Περιφερειακός σχεδιασμός και Εθνικός σχεδιασμός και ο ένας να κουμπώνει με τον άλλον. Αυτά τα
παλιά «ό,τι θέλει ο καθένας κάνει» δεν ισχύουν πια.
Επίσης, παραλάβαμε ένα χώρο απορριμμάτων ο οποίος ήταν κορεσμένος, δεν είχαμε άλλο χώρο δηλαδή να ρίξουμε
απορρίμματα, και ξέρετε ποιος είναι ο χώρος των απορριμμάτων, δίπλα στην πόλη. Καταβάλαμε και συνεχίζουμε να καταβάλουμε
αυτά τα τρία χρόνια και δέκα μήνες τεράστια προσπάθεια ούτως ώστε η μεν απόρριψη να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή
προσοχή στον υπάρχοντα χώρο ώστε να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα Ζακύνθου και Κέρκυρας, και ξέρετε τι εννοώ Ζακύνθου
και Κέρκυρας, με έξι μήνες τα απορρίμματα στους δρόμους της Ζακύνθου και αντίστοιχο πρόβλημα στην Κέρκυρα.
Ολοκληρώσαμε -και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Δημοτικό Συμβούλιο που συνέβαλλε στο σύνολό του
και με ομόφωνες αποφάσεις- το σχεδιασμό, η μονάδα δηλαδή που είχε σχεδιαστεί από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές
βελτιώθηκε. 2. Ολοκληρώσαμε τη σύνταξη των (πολλών) μελετών.
3. Λάβαμε αδειοδοτήσεις (πρόβλημα εξαιρετικά χρονοβόρο, μία αδειοδότηση έκανε ενάμιση χρόνο). 4. Δε θα υπήρχε λύση ακόμα
και αν τα ‘χαμε ολ’ αυτά και φυσικά δε θα υπήρχε και χρηματοδότηση χωρίς να έχουμε βρει χώρο για το που θα πάει το
υπόλειμμα της μονάδας που θα κατασκευαστεί.
Ήρθαμε λοιπόν -και αυτό είναι επίσης μία σημαντική επιτυχία του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο της Δημοτικής
Αρχής- σε συνεννόηση με το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και υπογράψαμε σχετική προγραμματική σύμβαση, και κυρίως ολ’ αυτά θα
πρέπει να αποδείξεις -με τον τρόπο που είπα- να τα καταθέσεις και να μπορέσεις να πάρεις χρηματοδότηση γιατί θα πρέπει να
είναι πειστικά απέναντι στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εντάχθηκαν και εντάχθηκαν τα απορρίμματα με ποσό ύψους
9.660.000,00 ευρώ. Επίσης, πριν μερικές μέρες εντάχθηκε ποσό ύψους 1.250.000 περίπου που αφορά τα Πράσινα Σημεία· που
δένεται απολύτως με το θέμα των απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα, αυτά τα τρία χρόνια και δέκα μήνες εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις και εκτελέσαμε έργα -κατά τη γνώμη
μας- προετοιμασίας της μεταβατικής περιόδου μέχρι να πάρει μπροστά, να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί η μονάδα. Τα έργα
αυτά ήταν ύψους 2.500.000,00 ευρώ και είναι:
1. Η μεταφορά, η εναπόθεση και η διαμόρφωση (γιατί πρέπει να τα επιχώνεις όλα αυτά τα απορρίμματα).
2. Το ότι αποκαταστήσαμε το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα ανάμεσα στα άλλα πολλά που έχουν γίνει σ’ αυτό τον τόπο·
που λεγόταν Χ.Α.Δ.Α. Νυδρίου και πραγματικά έχει γίνει ένα εξαιρετικό έργο.
3. Κατασκευάστηκε και η βάση του δεματοποιητή, καθώς προμηθευτήκαμε και τον δεματοποιητή. Επί πρόσθετα θέλω να
πω για τον δεματοποιητή ότι έχουν βγει δύο διαγωνισμοί στον αέρα για τη λειτουργία του, ένας διαγωνισμός μικρότερης χρονικής
διάρκειας και ο μεγάλος που είναι για ενάμιση-δύο χρόνια, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει γίνει δηλαδή η δημοπράτηση (αυτό
που λέμε δημοπράτηση) και θα περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία να ξέρετε ότι δεν είναι και εύκολη
γραφειοκρατικά.
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Ύδρευση – Αποχέτευση. Την κατάσταση στα δίκτυα ύδρευσης λίγο ως πολύ τη ξέρετε όλοι. Αυτό που βιώνουν όλες οι
Δημοτικές Αρχές (τουλάχιστον οι τελευταίες, δε θα πω αυτές που ήταν πριν τριάντα χρόνια) είναι ένα δράμα. Τι δράμα βιώνουν;
Ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο το οποίο είναι σουρωτήρι, για να το πούμε ευθέως και καθαρά χωρίς περιστροφές. Αυτό το δίκτυο, δε
θέλω τώρα να πω επίσης για την κατάσταση αντλιοστασίων και δεξαμενών που επίσης έχουν και είχαν να αντιμετωπίσουν
τεράστια προβλήματα.
Θέλω να πω λοιπόν ότι στον τομέα της ύδρευσης ρίξαμε πολύ μεγάλο βάρος και εκτελέστηκαν ή εκτελούνται αυτή τη
στιγμή έργα ύψους 3.200.000,00 ευρώ. Υπάρχουν έργα προς δημοπράτηση όπως π.χ. ο αγωγός που θα φύγει από την πλατεία
του Αγίου Μηνά και θα φτάσει μέχρι την Απόλπαινα, ύψους ακόμα 1.800.000, ή ο αγωγός Καλάμου-Καστού, να λυθεί το τεράστιο
πρόβλημα στα δύο νησιά μας (τον Κάλαμο και τον Καστό).
Το νερό δεν καταγραφόταν με τακτικότητα και είχαμε προβλήματα, το λύσαμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή,
παρουσιαζόντουσαν χωριά και δημοτικές ενότητες που ερχόντουσαν λογαριασμοί ενάμιση και δύο ετών, βελτιώθηκε πάρα πολύ
αυτό, έρχονται λογαριασμοί σε όλους τους πολίτες τουλάχιστον δύο το χρόνο. Για την εισπραξιμότητα είπα όπως και για τα πάγια.
Κλείσαμε όμως και μία μεγάλη εκκρεμότητα που είχε να κάνει με το γεγονός της ύδρευσης του Μεγανησίου, με την υπογραφή
προγραμματικής σύμβασης που «καρκινοβατούσε» πολλά χρόνια και νομίζω ότι τη λύσαμε με έναν ικανοποιητικό τρόπο και για τη
Λευκάδα και για το Μεγανήσι.
Επίσης, έγιναν πολλές καινούργιες γεωτρήσεις, ενδεικτικά αναφέρω στη Βασιλική, στον Άγ. Πέτρο, και αλλού. Το νερό
ελέγχεται με μετρήσεις και χλωριώνεται κανονικά. Επίσης, έγιναν πολλές παρεμβάσεις με συγκεκριμένα έργα στις εγκαταστάσεις
των Βιολογικών και της Βασιλικής και του Αγ. Νικήτα και της πόλης (σε μικρότερη κλίμακα της πόλης).
Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης, επίσης μία πολύ μεγάλη πληγή. Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης ο οποίος απαρτίζεται από τρεις
Δήμους: Λευκάδας – Μεγανησίου – Ακτίου-Βόνιτσας είχε και έχει τεράστια χρέη. Για είχε χρέη, διότι η μεγάλη του υποχρέωση
που είναι να αποπληρώνει τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., γιατί εκεί είναι τα μεγάλα κόστη στην ύδρευση, οι λογαριασμοί της
Δ.Ε.Η. με τη λειτουργία των αντλιοστασίων, μιλάμε για εκατομμύρια, για να μπορεί να τα φέρνει βόλτα έπρεπε οι Δήμοι να τον
πληρώνουν. Αν δεν είναι συνεπείς στην υποχρέωσή τους, πως θα αποπληρώσει ο Σύνδεσμος Ύδρευσης με τη σειρά του;
Η εικόνα λοιπόν που έχετε στα χέρια σας για όσους έχουν την εισήγηση, είναι ότι: Μέχρι 31-12-2015 τα χρέη ήταν
1.440.000 περίπου, οι πληρωμές του 2015 ήταν 360.000. Οι πληρωμές του 2016 ήταν 396.000. Οι πληρωμές του ’17 1.063.000
(απ’ τη μεριά του Δήμου λέω τώρα). Οι πληρωμές του πρώτου πενταμήνου του ’18 911.000 και αυτή τη στιγμή η εικόνα που
έχουμε είναι ότι η οφειλή που έχουν οι Δήμοι (αυτοί οι τρεις που τον απαρτίζουν) προς το Σύνδεσμο είναι 643.000 εκ των οποίων
οι 500.000 περίπου, για την ακρίβεια 493.000 είναι του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας που δεν έχει δώσει από το ’15 και μετά ούτε ευρώ
και αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί έτσι και η εικόνα του η οικονομική θα είναι πλήρως καθαρή και κυρίως θα μπορεί να λειτουργεί,
γιατί επισκευάζει μία σειρά από βλάβες, γιατί πολλοί από τους αγωγούς που έχουμε γύρω μας (κεντρικούς αγωγούς) ανήκουν στο
Σύνδεσμο Ύδρευσης.
Το επόμενο κεφάλαιο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η Ζεύξη. Είναι προφανές, προφανέστατα, το έχουμε
κουβεντιάσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Ο βασικός λόγος είναι η ανάγκη
αποσυμφόρησης της πόλης από τον κυκλοφοριακό φόρτο. Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, και το
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο (με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, πήραν συγκεκριμένες αποφάσεις με συγκεκριμένο
χαρακτήρα περίπου ίδιες, περίπου ταυτόσημες· που έλεγαν: «Δημόσιο έργο, χωρίς διόδια» και αυτή είναι η δική μας σκέψη και
μάλιστα να μην υλοποιηθεί ένα παλιό σχέδιο που υπήρχε, το οποίο είχε ξεκινήσει και ήταν σε εξέλιξη, δεν είχε γίνει όμως τίποτα
στην πράξη από την άποψη αδειοδοτήσεων, περιβαλλοντικών και άλλα που απαιτούνται και σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε
και εμείς. Ποια είναι η αλλαγή που έχουμε; Έχουμε μία δέσμευση του Πρωθυπουργού το Δεκέμβρη του ’17 στην Κέρκυρα, όπου
δημόσια είπε επί λέξει τα εξής (τα διαβάζω για να μην κάνω κάνα λάθος): «…Μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί, με τις απαραίτητες
αλλαγές και τροποποιήσεις, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ο σχεδιασμός και τα τεύχη του διαγωνισμού για τη μόνιμη
υποθαλάσσια σύνδεση της Λευκάδας. Ένα έργο πνοής για την περιοχή….». Εμείς συνεχίζουμε τις επαφές και τις συνεννοήσεις
και είναι πλήρως ενημερωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μέχρι τώρα επαφές με το υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, στην
κατεύθυνση επιτάχυνσης αυτής της διαδικασίας και τήρησης της δέσμευσης του Πρωθυπουργού (όπως σας τη διάβασα πριν από
λίγο).
Το επόμενο κεφάλαιο είναι τα έργα των σεισμών. Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χρηματοδότηση για τα έργα των
σεισμών που αφορούσαν έργα του Δήμου -δεν αναφέρομαι σε έργα της Περιφέρειας, αναφέρομαι σε έργα του Δήμου- συνολικά
ήταν 17.000.000, εκ των οποίων τα 7.400.000 περίπου είναι τα δύο μεγάλα έργα που εκτελούνται και ολοκληρώνονται στο δρόμο
του Γιαλού και των Εγκρεμνών. Τα υπόλοιπα είναι έργα τα οποία ο Δήμος έχει δημοπρατήσει, από όλα αυτά τα έργα των
17.000.000, αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα ύψους περίπου 13.500.000 και βρίσκονται προς δημοπράτηση έργα 3.400.000, εκ
των οποίων το μεγαλύτερο (θα αναφερθώ και παρακάτω) απ’ τα 3.400.000 που είναι προς δημοπράτηση είναι το έργο της
Λαγκάδας που είναι χρηματοδοτημένο με 2.800.000.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα έργα αυτά, θέλω να πω ότι σε δύο από τις εργολαβίες, ύψους περίπου 2.200.000 έχουμε
προβλήματα καθυστερήσεων εξαιτίας του εργολάβου και είναι οι εργολαβίες που αφορούν τοιχία, αργολιθοδομές, αποκαταστάσεις
δρόμων στα εσωτερικά των 18 ή 19 -αν θυμάμαι καλά- Κοινοτήτων.
Σε ό,τι δε αφορά το δρόμο της Λαγκάδας, αυτή τη στιγμή συντάσσεται η μελέτη, έχει ανατεθεί η μελέτη σε γραφείο έξω, γιατί δε
μπορούσε η Υπηρεσία μας να υλοποιήσει μία τέτοια μελέτη. Μετά την ολοκλήρωσή της μέσα στο καλοκαίρι και τις αντίστοιχες
εγκρίσεις που πρέπει να έχουμε στα περιβαλλοντικά και να μην το ξεχνάτε αυτό (γιατί χρειάζονται και τέτοιου τύπου εγκρίσεις),
διασφαλισμένοι πίστωση υπάρχει, θα δημοπρατηθεί το έργο. Πρέπει να πω ότι η καθυστέρηση στη μελέτη της Λαγκάδας έχει να
κάνει και με τις ενστάσεις μεταξύ των εργολάβων. Ξέρετε, ο νόμος δίνει τις δυνατότητες: «Το πήρε ο τάδε, ο άλλος του κάνει
ένσταση» και μπαίνει σε μία τέτοια γραφειοκρατική διαδικασία που όλοι την έχουμε ζήσει και ξέρουμε τι προβλήματα δημιουργεί.
Σε ό,τι αφορά το έργο του Γιαλού, έχει ολοκληρωθεί πάνω από το 95% (γύρω στο 97% είναι) της πρώτης εργολαβίας των
3.000.000, το έργο είναι τελειωμένο και οι δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι, όμως χρειάστηκε ύστερα από επιτόπιες αυτοψίες που έκανε
το υπουργείο να βγει ένα πρόσθετο κονδύλι 700.000 –και έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ούτως ώστε με το τέλος Σεπτέμβρη,
αρχές Οκτώβρη θα υλοποιηθεί και αυτή η επιπλέον σύμβαση που κυρίως έχει επιπλέον βραχοπαγίδες και έχει στήριξη του
δρόμου σε ένα-δύο σημεία ακόμα καλύτερη απ’ αυτή που έχει γίνει.
Ο δρόμος των Εγκρεμνών (ο δρόμος, αυτή τη στιγμή στην πράξη είναι λειτουργικός, του Γιαλού, με τυπικούς όρους είναι
κλειστός), εμείς το είχαμε πει απ’ την αρχή, όχι γιατί το είπαμε εμείς, αλλά γιατί το λέγανε οι ίδιοι οι τεχνικοί, ήταν ένα εξαιρετικά
δύσκολο έργο, αποδείχτηκε στην πράξη ότι είχαν δίκιο οι τεχνικοί. Η κατασκευή του δρόμου έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό. Μέσα στον Ιούλιο θα είναι έτοιμος πλήρως από χωματουργικά… Πρέπει να σας πω, για όσους δεν έχουν πάει, ότι εκεί
λείπανε ολόκληρα κομμάτια του δρόμου, είχαν φύγει, είχαν πάρει τον κατήφορο. Είναι πλήρης από χωματουργικά (θα είναι τον
Ιούλιο), από οπλισμένα σκυροδέματα και σαρζανέτ (για όσους είναι ειδικοί). Θα λείπουν μόνο τα ασφαλτικά τα οποία θα πέσουν
στο τέλος, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, ποιο είναι το ζήτημα; Η σκάλα. Θυμάστε τα περίφημα τριακόσια σκαλοπάτια που σε
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κατεβάζουν από το δρόμο κάτω στην παραλία. Ευτυχώς, επέλεγε την τεχνική λύση το Υπουργείο και θα κατασκευαστεί μεταλλική
σκάλα, δόθηκαν επιπλέον χρήματα 900.000,00 ευρώ πλέον των 2.700.000 που είναι το συγκεκριμένο έργο, ούτως ώστε να
έχουμε και μία ασφαλή σκάλα, μαζί με έναν ασφαλή δρόμο, φυσικά όσο επιτρέπει ο Μεγαλοδύναμος, γιατί το ασφαλές είναι
σχετικό υπό την αίρεση ότι δε ξέρει κανένας τι του ξημερώνει και ξέρουμε πολύ καλά στη Λευκάδα τι συμβαίνει πολλές φορές.
Επίσης, γιατί είχε τεθεί και σε ένα πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι μία ευκαιρία να το απαντήσω με ακριβή
νούμερα. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας έχουν ενταχθεί στο νέο Ε.Σ.Π.Α. (δηλ. σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα) έργα ύψους
15.160.000, είναι πολύ συγκεκριμένα και σαφή, χωρίς μέσα να συμπεριλαμβάνω το ποσό που χρηματοδοτείται το τουριστικό
αγκυροβόλιο με το νέο Ε.Σ.Π.Α. που είναι πάνω από 12.000.000. Άρα, το συνολικό ποσό από το νέο Ε.Σ.Π.Α. είναι 27.000.000.
Κρατήστε όμως -γιατί το αγκυροβόλιο έρχεται απ’ την προηγούμενη χρηματοδότηση, από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές- τα
καινούργια έργα που είναι 15.160.000.
Το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο θα αναφερθώ είναι οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου. Για εμάς, μπορεί να κάνουμε λάθος, για
εμάς όμως είναι το κορυφαίο ζήτημα. Η κοινωνική πολιτική ενός Δήμου πέρα απ’ τα έργα, από την ανάπτυξη, είναι σημαντικό
στοιχείο, το ίδιο σοβαρό με την ανάπτυξη. Πρέπει να πω ότι οι δομές που έχει ο Δήμος είναι δεκάδες, είναι δομές που έρχονται
από το παρελθόν, είναι δομές όμως που ταυτόχρονα εμείς το διάστημα αυτό ενισχύσαμε και ευτυχώς σε ορισμένες απ’ αυτές
ανταποκρίθηκε και η πολιτεία ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα με καθυστερήσεις μισθών που δεν πληρωνόντουσαν και μία
σειρά τέτοια θέματα που δημιουργούσαν ένα βραχνά στο Δήμο. Εγώ θα διαβάσω τους τίτλους (ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα πει
περισσότερα), είναι τα Προνοιακά Επιδόματα και το τι κάνει η Υπηρεσία μας, η κοινωνική υπηρεσία. Είναι το ζήτημα των
ανασφαλίστων· που όλοι αυτοί έρχονται στην Υπηρεσία. Είναι το κομμάτι της κοινωνικής εργασίας, έχουμε και περιπτώσεις ας
πούμε κάποιος που μπορεί να καταδικαστεί για οικονομικό ζήτημα και που κάνει μία «εναλλακτική υπηρεσία» (εντός εισαγωγικών)
στο Δήμο· που λέγεται κοινωνική εργασία, αντί να οδηγούταν στο να κάτσει δέκα ή είκοσι μέρες στη φυλακή.
Έχουμε μία σειρά σε πολλά θέματα μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (θα τα πω με τίτλους): Κοινωνικό
Παντοπωλείο, μιλάμε για πάνω από 180 οικογένειες, γύρω στα 500 άτομα περίπου εξυπηρετεί με τις δράσεις του. Έχουμε τη
δημιουργία μίας καινούργιας δομής που είναι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Επίσης, εξυπηρετεί όλους αυτούς τους
ανθρώπους που χρειάζονται πληροφόρηση και τους παραπέμπει εκεί που πρέπει (μέσα στις δομές αυτές, όποιες και αν είναι).
Υπάρχει η δομή του κοινωνικού φαρμακείου. Η συγκεκριμένη δομή όπως και η δομή και κάποιες από τις άλλες που είπα είναι σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας. Υπάρχει μία νέα δομή
πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας, το κοινωνικό συσσίτιο, όπου καθημερινά εκατό περίπου συμπολίτες μας βρίσκουν ένα πιάτο
φαί· που είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Επίσης, υπάρχει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ),
που λειτουργεί στην Καρυά, με εξαιρετικής σημασίας έργο, υπάρχουν άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχιας σε
συνεργασία επίσης με την Περιφέρεια. Διαχειρίζεται η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,
εφαρμογή προγραμμάτων επισιτισμού σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ.λπ..
Στους παιδικούς επίσης, που είναι κομμάτι της κοινωνικής δράσης μας, γίνεται τεράστια προσπάθεια και για τη βελτίωση
των συνθηκών, διότι έχουμε κτήρια που σε πολλές περιπτώσεις είναι και παλιά, διερευνούμε τη δυνατότητα μίσθωσης καινούργιου
κτηρίου για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τη δυναμικότητα στο κομμάτι των νηπίων που είναι το κομμάτι το μοναδικό που
αντιμετωπίζει πρόβλημα, δηλαδή, δε μπορούμε να πάρουμε ολ’ αυτά τα νήπια που θέλουν να έρθουν στο σταθμό. Άλλη δράση της
κοινωνικής υπηρεσίας είναι το μουσείο Άγγελου Σικελιανού, δε θέλω να πω τίποτα, νομίζω λίγο ως πολύ οι περισσότεροι από
εσάς το έχετε δει, μιλάμε για ένα κόσμημα, αλλά δεν είναι το σημαντικό το να φτιάξεις το κόσμημα, το σημαντικό είναι να το
συντηρήσεις, για να μπορεί να γυαλίζει και να μη χάνει και γίνεται θαμπό. Πρέπει να πω ότι γίνεται μία πολύ προσεκτική και
συγκεκριμένη δουλειά, ούτως ώστε το μουσείο να μην είναι απλά ένας τόπος για να θυμόμαστε τον Σικελιανό ή για να έρχονται
μερικοί τουρίστες ή και εμείς και να βλέπουμε τι έκανε ο Σικελιανός, αλλά θεωρούμε ότι είναι ένα ζωντανό και δυναμικό πράγμα και
σ’ αυτή τη λογική εκτυλίσσονται και θα εξελιχθούν οι δράσεις μας. Έχουμε πάρει και γι’ αυτό μία σειρά αποφάσεις και στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Υπάρχει επίσης, το Λαογραφικό Μουσείο του Καβάλου. Υπάρχει επίσης, η δημοτική βιβλιοθήκητων Σφακιωτών με
πολύ συγκεκριμένο έργο. Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Πέτρου. Υπάρχει το Κ.Α.Π.Η.. Επίσης, μία άλλη δράση της κοινωνικής
υπηρεσίας είναι η δημοτική ραδιοφωνία. Εδώ θέλω να πω ότι έχουμε μείνει πίσω, εξηγούμαι το εννοώ, παρότι προχωρήσαμε σε
ανανέωση του εξοπλισμού, υπάρχει ανάγκη και να φτιαχτεί καινούργιο studio, κάνουμε και συνεργασίες με άλλους σταθμούς και
κυρίως να μπορέσουμε να φτιαχτεί και μία ενημερωτική ζώνη, ούτως ώστε ο σταθμός να είναι πιο ζωντανός και να μην είναι
απλώς ένας εξαιρετικός μουσικός σταθμός, δεν τον θέλουμε ως τέτοιο. Βεβαίως, για να γίνουν ολ’ αυτά χρειάζονται και επιπλέον
υποδομές, όπως π.χ. καινούργιο studio κ.λπ..
Επίσης, υπάρχει και η ευθύνη για τις Γαλάζιες Σημαίες, οκτώ (8) τον αριθμό στον τόπο μας. Γίνεται εκεί με μεγάλη προσπάθεια.
Στο κομμάτι το κοινωνικό είναι το θέμα των παιδικών χαρών. Εδώ θέλω να σταθώ και να πω δύο-τρεις κουβέντες
παραπάνω. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα οι παιδικές χαρές, αντιλαμβάνεστε γιατί. Ξέρετε ότι οδηγήθηκαν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της
χώρας να κλείσουν τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδικών χαρών τους με εισαγγελικές παραγγελίες, διότι καμία απ’ αυτές, λίγες
μάλλον απ’ αυτές (για να ακριβολογώ), στη Λευκάδα μία μόνο (αυτή που είναι εδώ δίπλα μας) που είχε κατασκευαστεί με την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μόνο μία ήταν νόμιμη, όλες οι άλλες ήταν παράνομες, δεν πληρούσαν τους όρους ασφαλείας. Εμείς
έχουμε ήδη δημοπρατήσει και κατασκευάζονται τρεις (3) παιδικές χαρές στα Λαζαράτα και στην Καρυά (έδρες Δημοτικών
Ενοτήτων) και επίσης και στην πόλη, στη Μαργαρίτα. Επίσης, το 2018 έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό να κατασκευαστούν δυο
(2) επιπλέον, μία στη Λυγιά και μία Βασιλική. Επίσης, έχουμε υποβάλλει προτάσεις για άλλες δέκα (10), οι τέσσερις απ’ αυτές είναι
στην πόλη και στα χωριά μέσω εντός προγράμματος ύψους 210.000 που έδωσε τη δυνατότητα το υπουργείο Εσωτερικών στους
Δήμους, έχουν ενταχθεί εφτά (7) παιδικές χαρές επιπλέον σε χωριά, που είναι: Το Βλυχό, το Νυδρί, ο Άγιος Πέτρος, το
Μαραντοχώρι, οι Καρυώτες, το Καλαμίτσι και οι Τσουκαλάδες.
Πρέπει να πω και να μου επιτρέψετε μία κριτική απέναντι σ’ αυτό, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όχι αυτοκριτική, κριτική
απέναντι σ’ αυτό, η αυτοδιοίκηση τα προηγούμενα χρόνια και δεν εννοώ στη Λευκάδα, εννοώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας το
ζήτημα δεν το είχε αντιμετωπίσει με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο και δεν είχε βοηθήσει και η πολιτεία ούτως ώστε να το
αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Βαπτίζαμε με τρία όργανα που βάζαμε σε ένα χωράφι «παιδική
χαρά», έ, δεν είναι έτσι. Γι’ αυτό πολλοί Δήμαρχοι, συμβαίνουν ατυχήματα και σέρνονται στα δικαστήρια. Επίσης, το σημαντικό
ζήτημα κατά τη γνώμη μας είναι το ζήτημα του κοιμητηρίου, στο κοιμητήριο της πόλης το οποίο το διαχειριζόμαστε έχουν γίνει
πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και έχουν βελτιώσει την εικόνα του, μένουν να γίνουν κι άλλες φυσικά τις οποίες εμείς θα τις
ολοκληρώσουμε στη διάρκεια της θητείας μας, σίγουρα η εικόνα είναι διαφορετική και επίσης λειτουργεί πλέον το οστεοφυλάκιο
και δρομολογούνται διαδικασίες στη βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, για να παρέμβει ο Δήμος στα δεκάδες κοιμητήρια που
υπάρχουν στα χωριά, να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης και για αυτό σύντομα θα παρουσιάσουμε και θα φέρουμε στο Δημοτικό
Συμβούλιο και έναν αντίστοιχο Κανονισμό λειτουργίας.
Τέλος, τα κοινωνικά, για να τελειώνω, τ’ άλλο κομμάτι των κοινωνικών του Δήμου είναι η ΔΕΠΟΚΑΛ που έχει μέσα:
Παιδικούς, βρεφικούς, το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και μια σειρά άλλα όπως το Κ.Η.Φ.Η., το Βοήθεια στο Σπίτι, Προγράμματα Μαζικού
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Αθλητισμού που έχει πολύ μεγάλη δράση, θα αναφερθεί ο κύριος Αντιδήμαρχος ενδεχομένως σ’ αυτά, εγώ θέλω μόνο μία
κουβέντα να πω, ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας ακριβώς αυτή τη σπουδαιότητα της ΔΕΠΟΚΑΛ που είναι ένα
ξεχωριστό νομικό πρόσωπο για το Δήμο, τη χρηματοδότησή της από 150.000 που ήταν το 2014 τη φτάσαμε το ’17 και το ’18 στις
300.000, διότι έπρεπε να ενισχύσουμε το κοινωνικό αυτό κομμάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά τα χρήματα είναι σε βάρος άλλων
έργων, αλλά αυτό είναι μία επιλογή μας, επαναλαμβάνω, η ενίσχυση η κοινωνική. Στα ζητήματα της παιδείας που έχουμε έναν
αναλυτικό απολογισμό και θα πει για αυτά και ο κύριος Κούρτης Φίλιππος, το σημαντικότερο ζήτημα -κατά τη γνώμη μας- που έχει
μία αξία να το αναφέρουμε οπωσδήποτε, για να προλάβω και να είμαι συνεπής και με το χρόνο μου, είναι η μεγάλη μάχη που
δώσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κι άλλοι φορείς της Λευκάδας (όπως η Περιφέρεια) και οι υπόλοιποι φορείς (ο Βουλευτής
κ.λπ.), μία μάχη την οποία όμως την κερδίσαμε και αφορούσε την ίδρυση Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, επιτέλους, στη Λευκάδα, γι’
αυτό, όπως αναφέρθηκα στα έργα ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες· έτσι και σ’ αυτό τον τομέα, στην ίδρυση του Πανεπιστημιακού
Τμήματος, το σχετικό νομοσχέδιο θα περάσει τώρα (μέσα στο καλοκαίρι) στη Βουλή. Εδώ σ’ αυτή την αίθουσα ο Υπουργός
ανακοίνωσε την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος, όπως δεν υπάρχουν λοιπόν ιδιοκτήτες στα έργα δεν υπάρχουν και στα
ζητήματα αυτά. Αυτό το άξιζε η Λευκάδα, δόθηκε μία μάχη, κερδίσθηκε και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον τόπο μας.
Φυσικά ανακοινώθηκαν και δύο ακόμα άλλα πράγματα που θα γίνουν, το ένα είναι η ίδρυση ινστιτούτου ιστορίας, πολύ σοβαρό
ζήτημα για όσους μπορούν να το αντιληφθούν και επίσης θα ιδρυθούν σχολές διετών προγραμμάτων στη Λευκάδα.
Έχουν γίνει πολλά έργα που αφορούν τα σχολεία αυτή την περίοδο. Πρέπει να πω ότι τόσα χρήματα για τη συντήρηση
και με αφορμή τα χρήματα που πήραμε απ’ τους σεισμούς βεβαίως, αυτά τα τριάμισι-τέσσερα χρόνια αναλογικά πέφτουν
περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους, τις προηγούμενες εννοώ της ευημάριας, δεν εννοώ την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή, εννοώ και τις προηγούμενες. Στον αθλητισμό, επίσης, έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα, εγώ ενδεικτικά θα πω
μερικά απ’ αυτά. Ένα σημαντικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη γιατί έχουν γίνει οι δημοπρασίες, είναι με τη χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η παρέμβαση ύψους 210.000 στο στάδιο που θα φτιαχτούν χλοοτάπητας, κερκίδες θα στηριχθούν και
δημοσιογραφία θεωρεία.
Επίσης, έγιναν παρεμβάσεις και εκτελείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργολαβία στο κλειστό γυμναστήριο ύψους
138.000,00 ευρώ που πραγματικά μαζί με τ’ άλλα χρήματα που βάλαμε ως Δήμος· που είναι περίπου της τάξης των 50.000,00
ευρώ στο κλειστό γυμναστήριο, το κλειστό πια θα είναι ένα εξαιρετικό γυμναστήριο, θυμίζω ότι πέρυσι έπαιζε εκεί και η ομάδα μας,
η ‘Δόξα’, που ήταν στην Α1 και παίζει φυσικά και η γυναικεία μας ομάδα, η ‘Νίκη’, που εξακολουθεί να είναι και μπράβο της, στην
Α1. Βελτιώσαμε επίσης το κλειστό των Αλυκών, που ήταν όχι σε καλή κατάσταση και που αξιοποιείται και απ’ τα προγράμματα
αθλητισμού και από τους συλλόγους και από τα σχολεία φυσικά. Εκτελούνται έργα αυτή τη στιγμή -για να μην καθυστερήσω δε
θέλω να πω νούμερα- στο γήπεδο του Νυδρίου όπου αποκαθίσταται, στο γήπεδο των Τσουκαλάδων επίσης ένα έργο σημαντικό
γιατί θα δώσει ανάσα σ’ όλα τα γήπεδα, είναι ύψους 300.000, εκτελείται τώρα το έργο με πλαστικό τάπητα, ούτως ώστε να
ανασάνει και το γήπεδο των Σφακιωτών που δέχεται μεγάλη πίεση και να ανασάνει και το γήπεδο της Λευκάδας με τον καινούργιο
χλοοτάπητα που δε θα μπορεί να χρησιμοποιείται με τους όρους του παρελθόντος, αν θέλουμε κάτι που φτιάχνουμε να το
συντηρούμε κιόλας. Εκτελέστηκαν και θα εκτελεστούν κι άλλα έργα, ήδη ψηφίσαμε και τη σχετική μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο,
στο γήπεδο Σφακιωτών γιατί κι αυτό χρήζει ανάγκης, ήδη έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, θα γίνουν κι άλλες, για να μπορέσουν
αυτά τα γήπεδα να αδειοδοτηθούν, γιατί δεν είναι αδειοδοτημένα. Ξέρετε, όλα αυτά τα γήπεδα πέρα απ’ το ότι δεν ήταν νόμιμα από
άποψη αθλητική, ήταν και παράνομα από άποψη οικοδομική και αντιμετωπίζουμε ένα τρομερό πρόβλημα νομιμοποίησης των
κατασκευών τους. Άρα, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα «έχεις χρήματα, το κάνεις». Αυτό το ζούμε τώρα έντονα στο Νυδρί που
θέλουμε να φτιάξουμε τις τουαλέτες στο γήπεδο του Νυδρίου που είναι κάτω από τις κερκίδες και δεν έχουμε νόμιμη οικοδομική
άδεια ή έχουμε άλλου τύπου προβλήματα όπως π.χ. η έκταση του γηπέδου Νυδρίου· που άλλα στρέμματα φαίνονται εδώ, άλλα
είναι στην πράξη και μία σειρά τέτοια ζητήματα.
Τέλος, θεωρούμε πολύ σημαντικό στο κομμάτι του αθλητισμού τα προγράμματα του αθλητισμού. Πάνω ή περίπου 600
συμπολίτες μας συμμετέχουν στα προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού και επίσης, στα πλαίσια αυτά, ακριβώς του
ερασιτεχνικού, του απολύτως ερασιτεχνικού αθλητισμού (δηλ. των πολιτών), χρηματοδοτήθηκαν και θα εκτελεστούν παρεμβάσεις
270.000 που αφορούν: α) Τη βελτίωση του 5x5 της Λευκάδας β) του γηπέδου τένις γ) το γήπεδο μπάσκετ της Βασιλικής.
Στο κομμάτι του πολιτισμού, το άλλο μεγάλο κεφάλαιο που για εμάς είναι επίσης σημαντικό, η πρώτη προσπάθεια που
κάναμε ήταν το ζήτημα της βελτίωσης των υποδομών. Θέλω να πω ότι εκτός από το μουσείο του Άγγελου Σικελιανού, δίπλα
υπάρχει το κηποθέατρο. Το κηποθέατρο, πραγματικά αυτή τη στιγμή -κατά τη δική μας γνώμη- αποτελεί ένα κόσμημα και ναι μεν
δώσαμε μάχη και ευχαριστούμε την Εθνική γι’ αυτό που έκανε και καταφέραμε και την πείσαμε και βόηθησε και στο Κηποθέατρο,
θέλω να ξέρετε όμως ότι και ο Δήμος έχει βάλει πολλά χρήματα στο Κηποθέατρο, ούτως ώστε να έχει τη σημερινή εικόνα που έχει,
που είναι μία εικόνα εξαιρετική, ελπίζω να μας επιτρέψει ο καιρός από μεθαύριο να γίνονται εκδηλώσεις εκεί (ήδη έχουν γίνει δύοτρεις απ’ αυτές). Άρα, το πρώτο ζήτημα ήταν το Κηποθέατρο.
Το δεύτερο. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με κλειστή αίθουσα στη Λευκάδα, δεν έχουμε κλειστή αίθουσα, τι
κάναμε; (Θα πω για το θέατρο παρακάτω) Αυτό που κάναμε είναι ότι διαμορφώσαμε το χώρο του Φουαγιέ σε έναν αξιοπρεπή
χώρο -και ξέρετε, για να τον διαμορφώσεις θες χρήματα- για να μπορούν να γίνονται ορισμένες εκδηλώσεις το χειμώνα που είναι
το μεγάλο μας πρόβλημα, θέλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις, θέλαμε να κάνουμε και δεν είχαμε τέτοιο χώρο.
Επίσης, έγιναν κι άλλες παρεμβάσεις, όπως το μεγάλο στοίχημα κατά τη γνώμη μας είναι το στοίχημα του θεάτρου, του
κλειστού θεάτρου εννοώ. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι -θα χρησιμοποιήσω μία πολύ επιεική φράση- σέρνει εκκρεμότητες από το
παρελθόν (πιο επιεική δε γίνεται). Αυτές οι εκκρεμότητες που σέρνει λοιπόν, θυμίζω ότι απεντάχθηκε τρεις ή πέντε ημέρες (δε
θυμάμαι) πριν αναλάβει η καινούργια Δημοτική Αρχή, απεντάχθηκε το έργο, ήταν ενταγμένο για κάποιους λόγους, δήθεν
πραγματικούς, δε ξέρω πόσο πραγματικοί ήταν, όλοι κρινόμαστε γι’ αυτό και κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ, απεντάχθηκε λίγες
μέρες πριν αναλάβουν οι καινούργιες Δημοτικές Αρχές. Εμείς τι κάναμε; Έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τα υπουργεία
και με την Περιφέρεια και με τον Περιφερειάρχη κύριο Γαλιατσάτο να βρούμε πηγή χρηματοδότησης. Αντιμετωπίσαμε -εκτός από
τα προβλήματα που έχει το θέατρο, τα διαδικαστικά, ξέρετε τώρα που είναι φτιαγμένο κ.λπ., κ.λπ.- κι άλλα προβλήματα, όπως: Με
την πάροδο του χρόνου έχουμε φθορές στις υπάρχουσες κατασκευές, φθορές χρόνου, δεν αναφέρομαι σε άλλες· που και άλλες
υπάρχουν, αλλά φθορές απ’ το χρόνο. Επίσης, είχαμε μία μελέτη πολύ μεγάλη για να αποπερατωθεί, πάνω από 7.000.000. Αυτή
τη μελέτη λοιπόν την προσαρμόζουμε σε νούμερα ρεαλιστικά (κάτω από 5.000.000), ούτως ώστε θα την πάρουμε αυτή τη μελέτη
μέσα στον Ιούλιο, χθες και προχθές είχαμε επαφή και η Υπηρεσία και εγώ με το μελετητή, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για
έγκριση και εδώ έχουμε μία υπόσχεση από τον κύριο Περιφερειάρχη, ότι: «Μέχρι τέλος του χρόνου με διάφορες αλλαγές που θα
γίνουν στις αναχρηματοδοτήσεις και απ’ τα υπόλοιπα άλλων έργων θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε
να το δημοπρατήσουμε ευχόμενοι -και σας παρακαλώ κι αυτό κρατήστε το- να μην προκύψουν, να μη ξαναζωντανεύσουν οι
εφιάλτες των εκκρεμοτήτων των προηγουμένων ετών. Επίσης, στο κομμάτι του πολιτισμού κάναμε μία σημαντική αύξηση
χρηματοδότησης των πολιτιστικών σωματείων, θεωρούμε ότι την κάνουμε και με ένα δίκαιο τρόπο, με βάση την ιστορικότητα και
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την προσφορά του κάθε σωματείου αυτά είναι τα κριτήρια μας, έτσι στο μέτρο των δυνάμεων μας ενισχύουμε και πολιτιστικά
σωματεία μιας και απαγορεύονται οι απευθείας χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτούμε δράσεις αυτών των σωματείων.
Τέλος, εξοφλήσαμε όλα τα υπάρχοντα χρέη που υπήρχαν στο Πνευματικό Κέντρο, η οικονομική θέση του Πνευματικού
Κέντρου είναι απολύτως καθαρή από υποχρεώσεις και επίσης, αυξήσαμε πάνω από 40% τη χρηματοδότηση του Πνευματικού
Κέντρου, γιατί για εμάς το κοινωνικό κομμάτι μαζί με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό (που ένα πράγμα είναι όλο αυτό μαζί) θέλει
ενίσχυση, ήταν κι αυτή μία επιλογή μας στρατηγική την οποία θα τη συνεχίσουμε, παρότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες επ’
αυτού.
Έρχομαι τώρα σε ένα κεφάλαιο δύσκολο που λέγεται καθημερινότητα. Ξέρετε, η καθημερινότητα αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό κομμάτι των δράσεων του κάθε Δήμου. Θέλουμε να πούμε χωρίς καμιά διάθεση δικαιολογίας, ότι είναι πολύ δύσκολη
στη διαχείρισή της αυτή η αποστολή, όταν έχεις ένα Δήμο που καθημερινά οι ανάγκες του μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο, το δε
προσωπικό του συρρικνώνεται και πάρτε την καλύτερη ιδιωτική επιχείρηση, να μην πω μόνο για Δήμους ή για το δημόσιο, να
μεγαλώνουν συνεχώς οι ανάγκες της οι παραγωγικές και να μειώνεται συνέχεια το προσωπικό της, δε βγαίνει η εξίσωση. Γι’ αυτό
και στην αρχή αναφέρθηκα ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές απ’ τη μεριά της κυβέρνησης, της όποιος κυβέρνησης και της όποιας
πολιτείας να αλλάξει αυτό το status. Δε μπορεί να συνεχίσουν οι Δήμοι να είναι έτσι από άποψη ανθρώπινου δυναμικού.
Θέλω επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε μάγοι και αυτό δε μπορούμε να το αλλάξουμε, δεδομένων των συνθηκών.
Διεκδικούμε όμως πολιτικά να το αλλάξουμε, αλλά σ’ αυτό θέλουμε και τη δική σας βοήθεια, όχι μόνο των Προέδρων, απευθύνομαι
πιο πολύ στους πολίτες με τη γενική έννοια του όρου. Επίσης, ζητάμε κατανόηση από τους πολίτες. Οι πολίτες όπως και οι
Πρόεδροι -και σχεδόν όλοι εδώ είστε- έχετε δίκιο στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που ζητάτε, καμιά φορά ακούς και καμιά
υπερβολή αλλά δεν είναι ο κανόνας, ο κανένας είναι να έχετε δίκιο σ’ αυτά που ζητάτε. Το ερώτημα είναι: Πως τα αντιμετωπίζεις
αυτά; Θα δώσω δύο-τρία νούμερα να τ’ ακούσουν και οι πολίτες, να τ’ ακούσετε και εσείς, παρότι οι πιο πολλοί από εσάς τα
ξέρετε. Έ, δε μπορείς να πορευτείς, να έχεις δεκάδες χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης (λέω για παράδειγμα ύδρευση) και να έχεις
τρεις μόνιμους υδραυλικούς, δε γίνεται, και το Χριστό να κατεβάσεις και να τον κάνεις Δήμαρχο, όσο και τα ψωμιά να τα ψήσει,
όλοι δε μπορούν να φάνε. Αυτό, ξέρετε, οδηγεί και σε μία άλλου είδους αιμορραγία, ποια είναι η αιμορραγία αυτού;
Αναγκαζόμαστε πολλές φορές να παίρνουμε εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί όταν δεν έχεις κανέναν υδραυλικό αναγκάζεσαι μνα
παίρνεις εξωτερικό συνεργάτη να σου κάνει πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, αυτό σημαίνει και οικονομική
αιμορραγία του Δήμου και εξωτερικούς συνεργάτες έχουμε πολλούς, γιατί δε βγαίνει αλλιώς η εξίσωση. Θέλω όμως να σας πω κι
άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, ξέρω ότι αν τώρα ρωτήσω όλους τους Προέδρους -στους Προέδρους αναφέρομαι τώραποιο είναι το πρώτο, το δεύτερο, τα δύο-τρία κορυφαία ζητήματα, ξέρετε τι θα μου πείτε; «Είναι (.)», σαν και να τ’ ακούω, γιατί τ’
ακούω κάθε μέρα, όχι γιατί είμαι μάγος, θα μου πείτε: «Θέλουμε έναν καταστροφέα στο χωριό μας.» -«Τι να κάνει;» Να καθαρίζει
τους δρόμους.» Κοιτάξτε τώρα τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε πλην της έλλειψης προσωπικού. Καταρχήν, δεν έχουμε
κανέναν εμείς, κανέναν μόνιμο. Κάναμε τώρα πριν από ένα μήνα προκήρυξη για να πάρουμε με σύμβαση έξι μηνών. Πόσοι
προσήλθαν; Μηδέν. Θα μου πει ο Φώντας που κουνάει το κεφάλι του -και δικαιολογημένα τώρα-: «Καλά ρε Δήμαρχε, εγώ όμως
θέλω να καθαρίσουμε το δρόμο την άλλη εβδομάδα ή μεθαύριο.» Δυστυχώς, δεν προσήλθε κανείς, έχουμε και τέτοια προβλήματα,
και ξέρετε, αυτά μην τα υποτιμάτε, γιατί αν δεν έχεις εργαζόμενους δε μπορείς να τα φέρεις βόλτα. Φέτος προσπαθούμε να το
λύσουμε και πήραμε πολύ πρόσφατα (πριν δέκα μέρες) κάποιους δίμηνους (γύρω στους δεκαπέντε) στο Πράσινο για να
βοηθήσουν στα χωριά και ήδη έχουν ξεκινήσει και θα πάρουμε άλλους δεκατρείς στην καθαριότητα για να μπορέσουν να ανέβουν
στα απορριμματοφόρα. Είναι προφανές ότι η εξίσωση -επαναλαμβάνω- δε βγαίνει, και θέλω να πω ότι δεν είμαστε καθόλου
ικανοποιημένοι σε ορισμένους από τους τομείς της καθημερινότητας (τους εξήγησα ποιοι είναι, έδωσα μερικά παραδείγματα).
Θέλω να πω όμως ότι είμαστε ικανοποιημένοι στον εξής τομέα: Καθημερινότητα προφανώς είναι αυτό που είπα ως παράδειγμα,
καθημερινότητα είναι όμως και το να κάνεις έργα υποδομής για να βελτιώνεις την καθημερινότητά σου, γιατί το να ρίχνεις τσιμέντο
σε ένα δρόμο ή να ρίξεις άσφαλτο π.χ. είναι κι αυτό βελτίωση της καθημερινότητας, γι’ αυτό αναφέρομαι σε τομείς που η
καθημερινότητα δεν είναι καλή και δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι απ’ αυτό και το λέμε με πολύ καθαρό τρόπο, όχι για πρώτη
φορά, το επαναλαμβάνω συνέχεια εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το επόμενο κομμάτι είναι τα ιχθυοτροφεία. Τα ιχθυοτροφεία παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Βασικές αιτίες των προβλημάτων είναι δύο: 1. Εδώ και δεκαετίες, μεγάλη παρέμβαση (τονίζω το μεγάλη), μεγάλη με
οικονομικούς όρους παρέμβαση βελτίωσης των εγκαταστάσεων και των υποδομών του δεν έχει γίνει, όλες οι παρεμβάσεις που
γινόντουσαν και με τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και που εμείς κάναμε, είναι μικρών οικονομικών δυνατοτήτων, γιατί δεν
υπάρχουν και χρήματα και 2. Δεν υπάρχει προσωπικό για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Λευκάδας
έχει τρεις στην πράξη δύο εργαζόμενους και πηγαίνετε εσείς να πάτε να δουλέψετε το ένα ιχθυοτροφείο το μικρό (την Παλιόνη) και
πηγαίνετε να δουλέψετε και το μεγάλο (τον Αβλέμονα).
Εμείς τι κάναμε αυτό το διάστημα. Καταρχήν, προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους χρηματοδότησης, ακριβώς για να
βρεθούν χρήματα, να μπορέσουμε να εκτελεστεί ένα έργο που απαιτείται εκεί, όπως π.χ. εκβάθυνση, να αλλάξουμε τις
ιχθυοσυλληπτικές μας εγκαταστάσεις και μια σειρά άλλες παρεμβάσεις. Συντάχθηκε μελέτη, ψηφίστηκε, έχει κατατεθεί πρόταση
ύψους 600.000 σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, περιμένουμε την αξιολόγηση της πρότασης. Όμως, έχει δύο πλευρές η πρόταση. Έχει
το παραγωγικό κομμάτι και έχει και το κομμάτι το οικοτουριστικό, δηλαδή μέσα στα 600.000 δεν είναι μόνο να κάνουμε αυτό που
είπα, αλλά είναι να αναδείξουμε κι άλλες πλευρές που μπορούν να φέρουν κόσμο προς το ιχθυοτροφείο σεβόμενοι βεβαίως
απολύτως το περιβάλλον, ούτως ώστε να έχουμε και μία –αυτό που λέμε- οικοτουριστική παρέμβαση στην περιοχή, γιατί ξέρετε ότι
είναι σπάνιας ομορφιάς και από την άποψη της πανίδας.
Τέλος, το μεγάλο, η πρόθεσή μας ήταν σχεδόν από την αρχή να το μισθώσουμε, η αιτία της καθυστέρησης έχει να κάνει
με το ζήτημα της Ζεύξης· που δεν προχωρήσαμε σ’ αυτή την απόφαση. Το ποια τεχνική λύση θα επιλεγεί για το ζήτημα της Ζεύξης
είναι πολύ σημαντικό για αυτόν που θα το μισθώσει, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί διαγωνισμό θα κάνουμε, θα το πάρει κάποιος.
Πρέπει το πεδίο για αυτόν να είναι καθαρό. Επειδή όμως η ιστορία της ζεύξης -όπως ανέλυσα- έχει καθυστέρηση, εμείς
προτιθέμεθα μέσα στο ’18 να προχωρήσουμε με διαγωνιστική διαδικασία φυσικά στη μίσθωσή του, βάζοντας και τις ανάλογες
νομικές και ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με το θέμα της Ζεύξης στην όποια σύμβαση υπογράψουμε μ’ αυτόν που θα
υπογράψουμε. Έχουμε επίσης, ένα μεγάλο κεφάλαιο που ακούει στ’ όνομα «Επιχώρια & Δημοτική Περιουσία –Κτηματολόγιο»
(πολύ μεγάλο κεφάλαιο). Η Επιχώρια αφορά όλα τα Ιόνια Νησιά, μην τ’ ανοίξω, εμείς απλά ξεκινήσαμε ως Λευκάδα να το ξύνουμε
το θέμα, έχουμε απευθυνθεί σε μεγάλο λογιστικό γραφείο ούτως ώστε να πάρουμε γνωμοδότηση για να σχεδιάσουμε τα επόμενα
βήματα σε συνεννόηση όμως με τα άλλα νησιά, γιατί πρέπει να γίνει συνολικά η προσπάθεια.
Το δεύτερο κομμάτι είναι οι καταπατημένες εκτάσεις. Κοιτάξτε, οι καταπατήσεις στους Δήμους συνολικότερα και στη
Λευκάδα ειδικότερα συνεχίζουν να αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι σε πολλές
περιπτώσεις η δημοτική περιουσία δεν είναι καταγεγραμμένη, στηριζόταν στο Κτηματολόγιο του ’38 που όμως σε πολλές
περιπτώσεις, σχεδόν πάντα νομικά δεν αποτελεί νομικό βάθρο πάνω στο οποίο θα στηριχθείς και θα βγουν δικαστικές αποφάσεις,
έχουμε καταπατήσεις κατά κύριο λόγο και όχι μόνο, κατά κύριο λόγο είπα στη νότια Λευκάδα, εκεί έχουν ανοίξει δικαστικές
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διαμάχες, εκεί καταγράψαμε και αποτυπώσαμε εκατοντάδες στρέμματα, οι υποθέσεις είναι στα δικαστήρια, πρέπει να πω ότι δεν
είναι εύκολη υπόθεση, εκκρεμούν βεβαίως και άλλες δικαστικές που όμως δεν είναι η καταπάτηση μόνο εκεί, είναι και η εμπλοκή
του δημοσίου όπως π.χ. στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Στο κομμάτι του Κτηματολογίου έχουμε το παλιό και το νέο, να
ξεκαθαρίσω, τι σημαίνει παλιό; Καταρχάς να πω ότι προχθές υπογράφηκε η σύμβαση και ο εργολάβος θα εγκατασταθεί μέχρι το
τέλος του καλοκαιριού ούτως ώστε να ξεκινήσει η διόρθωση των λαθών σε όσα μέρη είχαν… Τα λάθη είναι πάνω από 30% του
συνολικού όγκου ας πούμε των ιδιοκτησιών. Θεωρούμε ότι άργησε γιατί ο νόμος είχε ψηφιστεί από το ’15 αν θυμάμαι καλά, αλλά
αυτού του τύπου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με τους διαγωνισμούς είναι που οδήγησαν σ’ αυτή την καθυστέρηση, έστω και
τώρα όμως έχει σημασία ότι θα γίνει η πράξη, η διόρθωση, εμείς έχουμε ζητήσει και έχω κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις και στο
υπουργείο και με τη Γενική Γραμματέα και με τον υπουργό και παρατάσεις σε σχέση μ’ αυτό, όμως ανοίγει και ένα καινούργιο
κεφάλαιο η υπόλοιπη Λευκάδα να μπει στο νέο Κτηματολόγιο από της 30 Σεπτέμβρη του ’18. Επίσης, εγκαθίσταται ο εργολάβος
και θα πρέπει όλοι όσοι έχουν ιδιοκτησίες σε πολύ συγκεκριμένα μέρη που έχουν ανακοινωθεί ποια είναι αυτά, μάλιστα έγινε και
μία σύσκεψη πριν δύο-τρεις μέρες στη Βασιλική με Προέδρους κυρίως από το κομμάτι της νότιας Λευκάδας, ούτως ώστε να
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το Κτηματολόγιο, έχουν δοθεί -αν δεν κάνω λάθος- τέσσερις μήνες προθεσμία,
πάντως δεν πρέπει να οδηγηθούμε σ’ αυτό το αίσχος των είκοσι χρόνων Κτηματολόγιο και Κτηματολόγιο ακόμα δεν έχουμε και
επίσης με αφορμή το κομμάτι -που αναφέρουμε δηλαδή- της περιουσίας γενικώς και της δημόσιας, έχουμε ζητήσει αρκετές
παραχωρήσεις απ’ το δημόσιο, αυτή τη στιγμή μία έχουμε πετύχει, αφορά την παραχώρηση των παλιών δικαστηρίων ούτως ώστε
να μπορέσει -αφού βρούμε τα χρήματα- να τα επισκευάσουμε, να εγκατασταθεί το πολύ ευαίσθητο κομμάτι του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στα
παλιά κτήρια του δικαστηρίου, δηλαδή, στις παλιές αίθουσες βαρέως τύπου που μας κάνουν για αυτή τη δουλειά, είναι καλές
δηλαδή, απλώς χρειάζονται επισκευές και ανακατασκευές.
Το έβδομο κεφάλαιο είναι το κομμάτι της Χωροταξίας και των Σχεδίων (θα τα πω με τίτλους, θα δοθεί η δυνατότητα στους
Αντιδημάρχους να πουν περισσότερα).
Ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην πράξη εφαρμογής μέχρι και την εκδίκαση των ενστάσεων στο
σχέδιο του Νυδρίου, αυτή τη στιγμή «καθαρογράφεται» (σε εισαγωγικά) και τις επόμενες μέρες αποστέλλεται από τη Διεύθυνση
Πολεοδομίας για κύρωση στην Περιφέρεια. Θεωρούμε δηλαδή -και εκεί ολοκληρώνει ο Δήμος τις δικές του διαδικασίες- ότι
επιτέλους αυτό το «τραγικό» κομμάτι που λέγεται «Σχέδιο Νυδρίου», δεν είναι το μοναδικό φυσικά, έχει πάρει πια το δρόμο του και
είναι ζήτημα πια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας να το κυρώσουν και νομίζω ότι θα πιέσουμε και εμείς να γίνει η κύρωση όσο το
δυνατόν γρηγορότερα.
Στο σχέδιο του Περιγιαλιού, για το σχέδιο του Περιγιαλιού όλοι γνωρίζαμε, και εμείς και εσείς ότι οι πιθανότητες να
περπατήσει το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν λίγες, για διάφορους λόγους, μην τους εξηγήσω τώρα, άλλωστε τα έχουμε πει αρκετές
φορές εδώ μέσα.
Απ’ τη μεριά μας θέλω να πω ότι ολοκληρώθηκαν οι επιπλέον εργασίες που απαιτούνταν, δηλαδή: Μελέτη
υδατορεμάτων, μελέτη γεωλογική κ.α.. Περιμένουμε ακόμα μία θεώρηση-έγκριση από την Περιφέρεια για να αποστείλουμε το
φάκελο στο υπουργείο, όμως θέλω να είμαι καθαρός και σαφής. Οι πιθανότητες να προχωρήσει το σχέδιο είναι από λίγες έως
ελάχιστες, έως μηδενικές (να είμαι πιο ακριβής), από ελάχιστες έως μηδενικές.
Τέλος, στο σχέδιο της Λυγιάς-Καρυωτών. Επίσης, έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες μέχρι αυτό το στάδιο που
βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε; Το πιο σημαντικό στο κομμάτι που βρισκόμαστε είναι η Αρχαιολογία, με την
Αρχαιολογία έχουμε συμφωνήσει, έχει φύγει η εισήγηση απ’ τη μεριά της Αρχαιολογίας και έχει πάει στο Κ.Α.Σ. (Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο), το οποίο περιμένουμε να συνεδριάσει και φυσικά να εγκρίνει το σχέδιο ή να πει: «Κάντε τις όποιες
διορθώσεις, έχει πάει εδώ και μήνες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μήνες, είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες (αν δεν κάνω
λάθος) και ακόμα δεν έχει συζητηθεί στο Κ.Α.Σ., αφού εγκριθεί από το Κ.Α.Σ., τα υπόλοιπα βήματα είναι -ενδεικτικά θα πω- ότι θα
αναρτηθεί, θα έχουμε εκδίκαση ενστάσεων, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα, παράλληλα θα εκπονηθούν
μελέτες π.χ. γεωλογική ή υδατορεμάτων, αλλά αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε την έγκριση από το Κ.Α.Σ., γιατί αν
δεν έχεις σχέδιο και σου πούνε: «Κόψε εκείνο το κομμάτι, πρόσθεσε ή αφαίρεσε» δε μπορείς, τι μελέτες να εκπονήσεις·
τουλάχιστον στο κομμάτι των υδατορεμάτων;
Τέλος, βρίσκεται στο τελικό στάδιο το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Απολλωνίων, ελπίζουμε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων,
το ’19 θα μας βρει με ΣΧΟΟΑΠ στον πρώην Δήμο Απολλωνίων· που ουσιαστικά είναι το 40% της συνολικής έκτασης της
Λευκάδας.
Στο κομμάτι του Τουρισμού θα πω μόνο μία φράση. Κάναμε μία προσπάθεια γιατί στο κομμάτι της τουριστικής προβολής
θεωρούμε ότι ο Δήμος έχει ρόλο, φυσικά τον πρώτο ρόλο τον έχει η Περιφέρεια, γιατί έχει και τα χρήματα να το κάνει, ενώ ο Δήμος
δεν έχει χρηματοδοτήσεις, αλλά με τους ίδιους πόρους του πρέπει να κάνει τέτοιου είδους ανοίγματα, εμείς έχουμε επιχειρήσει
πολλά τέτοια ανοίγματα, και δελτία τύπου βγαίνουν νομίζω και τα βλέπετε, δε θέλω να απασχολήσω παραπάνω, θέλω όμως να
βάλω μία διάσταση που άπτεται και του τουρισμού και που δείχνει κατά τη γνώμη μου ότι υπάρχει μία θετική τάση για τη Λευκάδα.
Τα στοιχεία που αφορούν την οικοδομική δραστηριότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά αγαπητοί μου φίλοι και συμπολίτες, πρέπει να
πω ότι το ’17 σε σχέση με το ’16 οι εγκρίσεις δόμησης αυξήθηκαν κατά 43% και οι εκδόσεις οικοδομικών αδειών (γιατί άλλο η
έγκριση δόμησης, άλλο η οικοδομική άδεια, είναι το τελικό στάδιο) κατά 92% και η τάση για το ’18 με τα στοιχεία του πρώτου
πενταμήνου δείχνουν παρεμφερείς αυξήσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για τον τόπο μας και φυσικά για τη χώρα
μας, αλλά λέμε κυρίως για τον τόπο μας, γιατί το κομμάτι της ανάπτυξης εμάς αφορά, οι κάτοικοι εδώ θα το εισπράξουν ως
όφελος.
ο
Το 9 και τελευταίο κεφάλαιο πριν τον επίλογο είναι το κομμάτι του Λιμενικού Ταμείου και των λιμανιών. Πρέπει να πω ότι
το μεγάλο στοίχημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ήταν να περάσουν τα λιμάνια στη δική του ας πούμε χρήση, για να μπορεί
και να κάνει παρεμβάσεις και κυρίως για να μπορέσει να ελέγχει καθεστώτα που υφίστανται σε μερικά απ’ αυτά τα λιμάνια τα οποία
σε πολλές περιπτώσεις θυμίζουν λίγο Σικελία, φέρνουν λίγο από το λιμάνι της Σικελίας ας πούμε με ό,τι το όνομα «Σικελία» στο
μυαλό μας παραπέμπει.
Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήδη έχουν περάσει, εκτός απ’ τα δύο που υπήρχαν, της πόλης και του Νυδρίου που υπήρχαν
από παλιά, έχει περάσει η Νικιάνα, το Περιγιάλι και η Βασιλική και τα τρία του Μεγανησίου, γιατί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει
και το Μεγανήσι μαζί και προφανώς έχουν περάσει κι αυτά, έχουν σταλεί οι φάκελοι για έγκριση στο υπουργείο για άλλα τρία που
είναι: Λυγιά – Σύβοτα – Βλυχό (με βάση την εμπειρία που έχουμε απ’ τα προηγούμενα, μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν περάσει και
αυτά) και βρίσκονται σε διαδικασία μελετών τα δύο λιμάνια που είναι ο Κάλαμος και ο Καστός, ούτως ώστε με τη θητεία αυτή να
κλείσει ο κύκλος και να έχουν περάσει όλα τα λιμάνια. Ολοκληρώθηκε, και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κάτι επίσης πολύ
σημαντικό, το οποίο δεν έχει γίνει σε πολλά λιμάνια στη χώρα μας και θέλω επίσης να το κρατήσετε· που είναι το Master Plan του
λιμανιού της πόλης της Λευκάδας, γιατί αν δεν έχεις Master Plan δε μπορείς να κάνεις… Να το πω απλά, αν δεν έχεις σχέδιο δε
μπορείς να κάνεις πράγματα γιατί πρέπει να τα κάνεις στη βάση αυτού του σχεδίου. Θέλω να πω ότι εκτελέστηκε ένα μεγάλο κατά
τη γνώμη μου και (.) έργο από τη μεριά του Λιμενικού Ταμείου με παρεμβάσεις έργων που έχουν εκτελεστεί, ύψους περίπου
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400.000 και ήταν η αποκατάσταση του κρηπιδώματος του λιμανιού της Λευκάδας που είχε κουφώσει, η αποκατάσταση και οι
υπόγειοι κάδοι που μπήκαν στο Νυδρί και στην περιοχή του ferry boat, μπήκαν πίλαρς επίσης στα λιμάνια του Νυδρίου και
επίσης, πίλαρ ρεύματος και νερού σύγχρονα με κάρτα και στο λιμάνι της Λευκάδας. Έργα που είναι το ’18 προς εκτέλεση, στο
λιμάνι της Βασιλικής είναι υπό δημοπράτηση, δημοπρατούνται οι υπόγειοι κάδοι και ο ηλεκτροφωτισμός. Επίσης, αρχές Ιουλίου το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προμηθεύεται Info Kiosk, δηλαδή, Τουριστικό Περίπτερο εξελιγμένης ηλεκτρονικής λογικής, ούτως ώστε
να μπορούν και οι τουρίστες να έχουν πληροφόρηση, γιατί ξέρετε, εκτός απ’ τους μεγάλους υπάρχουν και οι νέοι, και οι νέοι
χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτού του τύπου την τεχνολογία. Ξεκίνησε η κατασκευή παιδικής χαράς στο λιμάνι της Λευκάδας.
Υπάρχει επίσης, και θα γίνει τοποθέτηση πίλαρς και σε άλλα λιμάνια, όπως της Βασιλική· που η εγκατάσταση αν δεν κάνω λάθος
ολοκληρώθηκε (των πίλαρς και στη Βασιλική). Επίσης, υπάρχει υποέγκριση ένα ποσό της τάξεως των 200.000 που αφορά το
λιμάνι της Νικιάνας (ηλεκτροφωτισμός – υπόγειοι κάδοι) Περιγιαλίου (ηλεκτροφωτισμός και υπόγειοι κάδοι) και το λιμάνι του
Περιγιαλίου (ηλεκτροφωτισμός και υπόγειοι κάδοι). Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτικό για
κάποιο απ’ αυτά τα λιμάνια με πιο σημαντικές περιπτώσεις του Περιγιαλίου και του Βλυχού· που εκεί πραγματικά γίνεται μία
μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε το λιμάνι και του Περιγιαλίου και του Βλυχού με επενδύσεις που θα γίνουν να αλλάξουν εντελώς
το χαρακτήρα τους. Φυσικές έχουν γίνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ παρεμβάσεις απ’ τη μεριά του Λιμενικού Ταμείου. Μάλιστα, στο
Περιγιάλι ήδη πάρθηκε απόφαση για χωροθέτηση του τουριστικού καταφυγίου που είναι πολύ σημαντικό και από άποψη
διαδικασίας. Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση και μέχρι του χρόνου νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι με την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων για το Υδατοδρόμιο· που το διαχειρίζεται αυτή, άρα να έχουμε Υδατοδρόμιο και στη Λευκάδα, ήδη έχει επιλεγεί και το
μέρος που θα γίνει. Μάλιστα υπάρχει μία εκτίμηση ότι οι εκτιμούμενες θέσεις εργασίας απ’ αυτή την ιστορία θα είναι 7 με 10,
δηλαδή προσφέρει και στο κομμάτι -αυτό που λέμε- της ανεργίας, ξέρετε όμως, συνάδελφοι ότι όλο αυτό που είπα για το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο έχει αξία να ακούσετε με πόσους ανθρώπους έγινα, εκτός απ’ τους αιρετούς, δηλαδή το Διοικητικό τους
Συμβούλιο, έγινε με έναν μόνιμο υπάλληλο και με μία αποσπασμένη απ’ το Δήμο εκεί. Γι’ αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις σε
κάποια πράγματα, γιατί αν μπορούσες να έχεις προσωπικό… Εδώ όμως έκανε μία τομή νομίζω ακόμα το Λιμενικό Ταμείο· που
ήταν ότι ψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός του και νομίζω ότι σύντομα -περιμένουμε την έγκριση, να βγει το ΦΕΚ από την
Αποκεντρωμένη- να μπορέσει να ενισχυθεί με προσωπικό μόνο του, άρα να μπορέσει να τρέξει και πολύ γρήγορα τέτοιες
υποθέσεις.
Θέλω να κλείσω λέγοντας τα εξής: Είναι προφανές ότι είναι αδύνατον να αναφερθείς σε μία ώρα και κάτι σ’ όλα τα θέματα
που απασχολούν το Δήμο μας. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς το κομμάτι και των ερωτήσεων και των συζητήσεων που γίνονται σε κάθε
Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδόν όλα τα θέματα τα έχει ακουμπήσει, δε νομίζω ότι υπάρχει θέμα δηλαδή που να μην το έχουν ρωτήσει
είτε οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, δηλαδή, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κλείνοντας, εμείς θέλουμε να πούμε μερικές πολύ καθαρές κουβέντες ως επίλογο, αν θέλετε και με τη μορφή τίτλων, να
μαζέψουμε δηλαδή όλο αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω.
Θεωρούμε ότι ο τόπος έχει μπει με βάση και τα έργα αυτά που εκτελούνται και τις δυσκολίες που υπάρχουν, σε μία
πορεία δημιουργική και αναπτυξιακή, γιατί βελτιώνει τις υποδομές του, αλλάζει την εικόνα του. Εμείς, αυτή την πορεία, το όραμα
που έχουμε και το σχέδιο θέλουμε να το συνεχίσουμε γνωρίζοντας βεβαίως, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, γιατί αν δεν
πατάς τα πόδια σου και δεν έχεις επίγνωση των δυσκολιών, μπορεί να φαντασιώνεσαι ό,τι θέλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε πλήρη
επίγνωση των δυσκολιών, θέλω να το τονίζω, το είπα και στην αρχή, θα το πω και δεύτερη φορά, γιατί του δίνω και του δίνουμε
πολύ μεγάλη σημασία. Είχαμε παραλήψεις και κάναμε λάθη. Όμως τα λάθη και οι παραλήψεις μας -το επαναλαμβάνω για δεύτερη
φορά- δεν έκρυβαν καμιά σκοπιμότητα, καμιά, ούτε καν υποψία, ιδίου οφέλους. Κι αυτό, θέλουμε να πούμε ότι ιδιαίτερα τη
σημερινή εποχή που περνάμε, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης αποκτά μεγαλύτερη αξία.
Όπως θα είδατε σ’ όλη την ομιλία μου χρησιμοποίησα το «εμείς». Θα μου επιτρέψετε όμως στο τέλος να χρησιμοποιήσω
το πρώτο πρόσωπο, να δώσει έναν προσωπικό τόνο στα λίγα που απομένουν για να κλείσω. Εγώ θέλω σ’ αυτήν την προσπάθεια
να ευχαριστήσω -γι’ αυτό χρησιμοποιώ το πρώτο πρόσωπο- τους εργαζόμενους με όποια σχέση εργασίας έχουν με το Δήμο, γιατί
χωρίς αυτούς, κακά τα ψέματα, όσα συζητάμε τώρα δε θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Η ύπαρξη -και εδώ θέλω να είμαι σαφής και
καθαρός- των όποιων αρνητικών εξαιρέσεων είναι απλώς για την επιβεβαίωση του κανόνα. Αγγελικά πλασμένοι δεν είναι όλοι, δεν
είμαστε όλοι αγγελικά πλασμένοι, εγώ όμως θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, ακόμα κι αυτούς που αποτελούν την κακή
εξαίρεση.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αιρετούς (προέδρους, τοπικούς συμβούλους) που στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
ανεξάρτητα απ’ την παράταξη με την οποία εκλέχθηκαν, συνεργαστήκαμε μαζί τους εξαιρετικά, μπορεί να είχαμε και εντάσεις στις
κουβέντες μας, αλλά υπήρχε μία εξαιρετική συνεργασία. Προφανώς δεν είναι όλοι ίδιοι. Προφανώς ο καθένας έχει το προσωπικό
του στυλ και τρόπο που δουλεύει, αλλά και το πόσο δουλεύει, όμως έχει μεγάλη σημασία να μπορείς να μιλήσεις με τον Πρόεδρο,
να τον πάρεις τηλέφωνο ή να σε πάρει τηλέφωνο και να μπορείς να συνεννοηθείς, επαναλαμβάνω ότι δεν είχαμε τέτοια
προβλήματα, μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους Προέδρους, ακόμα και αν σε κάποια πράγματα διαφωνούσαμε.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη ιδιαίτερα της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί άλλος λιγότερο,
άλλος περισσότερο, συνέβαλαν θετικά γιατί κατέθεταν προβληματισμούς, προτάσεις, ιδέες, σκέψεις, καθώς και για τις θετικές
ψήφους που δώσανε στις διάφορες ψηφοφορίες για τη λήψη των αποφάσεων και ήταν πολλές αυτές, ήταν πολλές αυτές οι θετικοί
ψήφοι και θέλω να το τονίσω.
Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο, προφανώς, σε κάθε ζωντανό οργανισμό υπάρχουν και στιγμές έντασης, δεν είναι
ιδιαίτερη εξαίρεση η Λευκάδα, πιστέψτε με, εδώ είναι πολύ ομαλά τα πράγματα, αλλά παρ’ όλα αυτά υπήρχαν κάποιες στιγμές
έντασης (που να δείτε άλλα Δημοτικά Συμβούλια). Αυτές τις στιγμές της έντασης, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αν κάποιος από
εσάς -όποιος και αν είναι αυτός, είτε από τη μειοψηφία, είτε από την πλειοψηφία ακόμα- θεωρεί ότι τον έθιξα με κάποια
τοποθέτησή μου, θέλω αφενός μεν να του ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου, γιατί δεν ταιριάζει και στην κουλτούρα μου
και νομίζω ότι δεν είμαι πια σε ηλικία που μπορεί η κουλτούρα μου να αλλάξει εύκολα, με απλά λόγια αυτός είναι ο χαρακτήρας
μου, το πρώτο είναι λοιπόν να του ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν στις προθέσεις μου και το δεύτερο είναι να του ζητήσω συγγνώμη, και
βεβαίως, τη «συγγνώμη» όταν τη λέω εγώ την εννοώ κιόλας και δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί όλοι έχουμε για κακές μας στιγμές.
Τέλος, να μου επιτρέψετε να ευχαριστώ τους συνεργάτες μου αιρετούς και μη, γιατί εργάζονται ατέλειωτες ώρες,
αγωνίζονται με πάθος, με ό,τι δυνάμεις έχουν, αυτό το κάνουν με ανιδιοτέλεια, με ήθος, φυσικά κάνοντας και λάθη και φυσικά με
έναν και αυτονόητο στόχο, να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο.
Ως Δημοτική Αρχή, πιστεύουμε μέσα και απ’ αυτό τον απολογισμό ότι κάναμε αρκετά. Φυσικά πιστεύουμε βαθύτατα ότι
μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα απ’ αυτά που κάνουμε. Για όλα αυτά φυσικά, ένας είναι ο κριτής, οι πολίτες. Τους ζητάμε και σ’ αυτό συμφωνώ με τον Πρόεδρο έτσι όπως το έθεσε στην εισαγωγική του παρέμβαση- να μας κρίνουν και αυστηρά, αλλά και
δίκαια. Το ίδιο ζητάμε και απ’ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το ζητώ και προσωπικά αλλά και απ’ όλους τους
παρευρισκόμενους. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
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Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Σειρά έχουν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων για δεκαπέντε λεπτά, συνπλην δύο. Πριν προχωρήσουμε στις ομιλίες, να ανακοινώσουμε κάποιους Προέδρους που προσήλθαν εν τω μεταξύ. Κύριε
Γραμματεύ.
Γραμματέας: Προσήλθαν οι κ.κ. Πρόεδρος Τ.Κ. Βασιλικής, Κολυβάς Κων/νος. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βαυκερής, Γαζής Διονύσιος.
Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυάς, Πετράκη Μαρία. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κατωχωρίου, Μαυροκέφαλος Δημήτριος. Πρόεδρος Τ.Κ.
Μαραντοχωρίου, Σκληρός Γεράσιμος. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πινακοχωρίου, Λάζαρης Ιωσήφ. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πόρου, Ζαμπάτης
Γεράσιμος.
Πρόεδρος: Η κυρία Καρφάκη έχει το λόγο.
Καρφάκη: Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο φίλοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, κύριε Αντιπεριφερειάρχα (είστε και
συχνός εσείς βέβαια εδώ, δεν είστε σπάνια), κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητοί σύμβουλοι, να προσπαθήσω να κάνω κι
εγώ μία προσέγγιση πάνω σ’ αυτά που είπε ο Δήμαρχος.
Διαπιστώνω εδώ στην πρώτη και δεύτερη σελίδα του Απολογισμού Πεπραγμένων και στην τελευταία μία δόση
αυτοκριτικής, και να γίνεται λόγος από τη Δημοτική Αρχή για ενίσχυση δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενίσχυση
δημοκρατίας που να ‘ρθει από ψηλά, να ‘ρθει απ’ αλλού, να ‘ρθει από θεσμικές αλλαγές με την καθιέρωση απλής αναλογικής, με
την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Εγώ θέλω να πω τη δική μας άποψη, ότι μπορεί αυτές οι θεσμικές αλλαγές
ενδεχομένως να προσθέσουν, να βοηθήσουν να ενισχυθεί η δημοκρατία, αλλά η δημοκρατία μέσα σ’ αυτό το τόσο στενό των 33
ατόμων που γνωριζόμαστε μεταξύ μας· που ξέρουμε τι λέγαμε πριν και τι λέμε τώρα, Συμβούλιο, ήταν πάρα πολύ εύκολο να
χτιστεί από εμάς τους ίδιους, η δημοκρατία όχι με την έννοια της πλειοψηφίας, η δημοκρατία με την έννοια του σεβασμού στη
μειοψηφία και αυτό βέβαια είναι και θέμα των προσώπων που απαρτίζουν το Συμβούλιο και της μειοψηφίας, αλλά πιο πολύ στο
χέρι την κατεύθυνση την έχει η Δημοτική Αρχή και ειδικά αυτός που προΐσταται πολιτικά και διοικητικά του Δήμου Λευκάδας, ο
Δήμαρχος Λευκάδας και παίζει ρόλο και η προσωπικότητα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, πόσο συνθετική είναι ή
πόσο θέλει να κατακτήσει αυτή τη δημοκρατία, ούτω ώστε όταν θα μας έρθει η άλλη, η άνωθεν με Κλεισθένη κ.λπ. να μπορούμε να
την υποδεχτούμε και να την ασκήσουμε. Θέλω λοιπόν με αφορμή αυτά να πω για τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του
Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα.
Εμείς θεωρούμε ότι απεραντολογήσαμε πολύ και περιττολογήσαμε πολύ αυτά τα τριάμισι-τέσσερα χρόνια σ’ αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο. Τι εννοώ; Ενώ υπήρχαν θέματα ρουτίνας, απλά διαδικαστικά· που ο ρόλος του Συμβουλίου έπρεπε να είναι
απλά επικυρωτικός, ό,τι και αν λέγαμε, όσα παραπανίσια και αν λέγαμε δε θα αλλάζαμε το αποτέλεσμα, δηλαδή, δε θα αλλάζαμε
το όφελος για την κοινωνία. Να πάρω ένα παράδειγμα, εμείς λοιπόν εδώ με ένα παραμικρό ας πούμε ανακεφαλαιωτικό πίνακα,
τακτοποιητικό που είναι ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών να το κάνουν και όχι μόνο ευθύνη, υποχρέωση, με ένα «κιχ» απ’ τη
μειοψηφία άρχιζε μία ενημέρωση ξεκινώντας απ’ το τι δεν κάνανε οι άλλοι, απ’ το πόσο δυσκολευτήκαμε να κάνουμε αυτό το έργο,
έστω και αν ήταν έργο πολύ μικρό ή μεγαλύτερο, πόσο μας ταλαιπώρησε η γραφειοκρατία και τέλος πάντων… Αυτός ο χρόνος αυτό εννοώ ότι χάσαμε χρόνο και περιττολογήσαμε- που χάσαμε θα μπορούσε να είναι δημιουργικός χρόνος. Πρόεδρε του
Δημοτικού Συμβουλίου σε εσάς απευθύνομαι και στον επικεφαλής του Δήμου, το Δήμαρχο, δηλαδή, τι να ήταν δημιουργικός, να
ήταν στην κατεύθυνση του να συζητήσουμε προβλήματα του τόπου μας, να πάρουμε τη γνώμη της μειοψηφίας, να συνθέσουμε
απόψεις και να έχουμε απόδοση για την κοινωνία, αυτό όμως δεν το κάνατε, δεν το κάνατε γιατί ίσως δεν τολμήσατε να το κάνετε
ή εν πάση περιπτώσει δε θέλατε να το κάνετε και δεν έγινε και για άλλο λόγο, διότι αυτά τα μικρόφωνα εδώ που είναι μικρόφωνα
καταγραφής πρακτικών για κάτι που θα συμβεί στο μέλλον και πρέπει να το θυμόμαστε, μεταβλήθηκαν σε προεκλογικά μικρόφωνα
τετραετίας, δηλαδή, κάθε φορά ενώ είχαμε να συζητήσουμε ένα απλό θέμα λέγατε, λέγατε ή λέγαμε: «Μας ακούει ο κόσμος, να το
εξηγήσουμε» και αρχίζαμε την ιστορία της ζωής μας απ’ την αρχή ή την ιστορία του έργου απ’ την αρχή. Κάτι άλλο, Πρόεδρε, σε
εσάς απευθύνομαι, βασιζόμενος στον πρότυπο Κανονισμό που λέει ότι «ο Δήμαρχος μπορεί να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια του
Συμβουλίου, όποτε το ζητήσει», νομίζω ότι δεν το εξηγήσατε καλά, το νομίσατε «όποτε», δεν είναι «όποτε». «Όποτε πρέπει να
παρέμβει», εσείς έπρεπε να εκτιμάτε το πότε πρέπει να παρέμβει για να ξεκαθαρίσει ένα μπλέξιμο, να κάνει κάποια πρόταση, αλλά
όχι να αρχίσει πάλι την αναδρομή απ’ την αρχή και όταν απευθυνόσασταν λοιπόν σε εμάς και λέγατε: «Ήσαστε εκτός θέματος»,
εγώ σας ρωτάω με το χέρι στην καρδιά, τους συμβούλους της πλειοψηφίας και σε εσάς: «Μόνο η μειοψηφία ήταν εκτός θέματος;»
Δεν ξεκίναγε απ’ την αρχή το εκτός θέματος, οπότε αναγκάζονταν να πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων, εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν
ότι περισσότερο η δημοκρατία χτίζεται από εμάς τους ίδιους, με σεβασμό στην αντίθετη άποψη, με αποδοχή και με τη σκέψη
πάντα μέσα μας ότι απ’ το καλό υπάρχει και το καλύτερο. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση για τη λειτουργία του Συμβουλίου· που
πιστεύω ότι κατανάλωσε πάρα πολύ χρόνο όχι ανάλογο με την απόδοσή του σε βασικά θέματα.
Πάω στην οικονομική διαχείριση που λέτε εδώ. Λέω «εξορθολογισμός και νοικοκύρεμα οικονομικών του Δήμου σε δύο
κατευθύνσεις: Πλήρης εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών μέσων.» Ξέρετε, καταρχήν να πω ότι πλήρης εκσυγχρονισμός
μηχανογραφικών μέσων δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διότι τα μηχανογραφικά μέσα και ο εκσυγχρονισμός τους είναι μία δυναμική
ιστορία και όχι στατική. Κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει, μας προσφέρεται μηχανογραφικός εξοπλισμός από τις εταιρείες, η οποία
πρέπει να συνδυαστεί εκτός από προμήθεια υλικού με εκπαίδευση προσωπικού, με συνεχή αναβάθμιση ό,τι καινούργιου
προκύπτει (και είναι ταχύτατο αυτό), με ενημέρωση του προσωπικού, με την… Επομένως, εδώ κακώς λέτε ότι εμείς κάναμε πλήρη
εκσυγχρονισμό μηχανογραφικών μέσων. Πιστεύω, δεν ήμουν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πιστεύω ότι δε
βρήκαμε ένα μηχανογραφικό μηχανισμό ελλιπή τύπου Ζιμπάμπουε δηλαδή, βρήκαμε ένα μηχανογραφικό εξοπλισμό σύμφωνα με
την εποχή να έχει ξεκινήσει και βρήκαμε και ένα προσωπικό το οποίο ήταν σε λειτουργία τουλάχιστον απ’ ό,τι θυμάμαι από τους
υπαλλήλους του Δήμου που έλεγαν… Ναι, δούλευαν, δεν κάναμε εμείς τη σωστή αναδιάρθρωση του προσωπικού ή την πλήρως
σωστή αναδιάρθρωση και αυτό φαίνεται ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την καθημερινότητά μας. Αν είχαμε κάνει αυτά τα δύο
σωστά, πρώτον και κύριον με τον μηχανογραφικό εξοπλισμό δε θα θέλαμε τόσο πολύ προσωπικό και δε μας ένοιαζε αν φεύγανε
και δύο-τρεις ή πέντε με συνταξιοδότηση, και δεύτερον, αν το προσωπικό το είχαμε αξιοποιήσει καταλλήλως δε θα είχαμε τα
προβλήματα της καθημερινότητας που ο ίδιος παραδέχεστε ότι έχουμε (στο τέλος).
Λέμε λοιπόν «κλείσαμε τους ισολογισμούς». Μα κλείσαμε τους ισολογισμούς γιατί πλέον είναι αναγκασμένοι όλοι οι Δήμοι
να κλείνουν ισολογισμούς. Δε μπορείς να εμφανιστείς σε τράπεζες, πουθενά, σε κανένα φορέα αν δεν έχεις κλεισμένο ισολογισμό,
αλλά εγώ θυμάμαι ότι κλείνοντας και τους ισολογισμούς του ’12, του ’13 και του ’14 δεν ήρθε κανείς ορκωτός από απέναντι να μας
πει ότι βρήκε σημεία και τέρατα, βρήκε τα ίδια που βρίσκει και σήμερα, το ’16, κλείνοντας τους ισολογισμούς με πολύ μικρές
διαφορές. Βρήκε περισσότερα ανείσπρακτα υπόλοιπα τότε, αλλά μη ξεχνάτε, ήταν και οι εποχές τέτοιες. Εμείς το βελτιώσαμε αυτό,
αλλά δεν το μηδενίσαμε κιόλας, και φέτος λοιπόν ο ορκωτός είπε ότι έχουμε ανείσπρακτα υπόλοιπα και μην τα λογαριάζετε στα
αποθέματά σας, διότι μπορεί και να μην τα πάρουμε κιόλας. Μία άλλη παρατήρηση που μας έκανε για το ’12, ’13, ’14 είναι ότι ναι
μεν λέμε ότι έχουμε περιουσία, αλλά δεν την έχουμε, δεν την έχουμε γιατί δεν την έχουμε στα χαρτιά μας, αλλά και σήμερα, το ’16,
το ’17… (….ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Όχι, στον προηγούμενο Απολογισμό του ’16, του ’17 μας είπε: «Ναι, λέτε ότι έχετε
περιουσία, αλλά δεν την έχετε.» Άρα, λοιπόν περίπου ίδια ήταν τα ελλείμματα με σημαντικότερα τη μείωση των ανείσπρακτων
υπολοίπων με σημαντικό… Δε θα αρνηθούμε, δε θα αρνηθούμε, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ μέσα, ότι έγινε νοικοκύρεμα των
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οικονομικών του Δήμου, αλλά έγινε νοικοκύρεμα διότι βρεθήκαμε να νοικοκυρεύονται αυτή την τετραετία και την προηγούμενη,
ξεκίνησε απ’ την προηγούμενη το νοικοκύρεμα λόγω μνημονίων οι πάντες, δηλαδή, νοικοκυρεύεται η υγεία και μηχανογραφείται, η
εκπαίδευση, η συνταγογράφηση, τα χρωστούμενα, η ασφάλιση. Μα ο Δήμος δε θα νοικοκυρευτεί; Αφού ελέγχεται, κάθε τρίμηνο
έρχονται από πάνω, όπως έρχονται και ελέγχουν απ’ την Ευρώπη το κράτος, μας ελέγχουν και λένε: «Έλα εδώ, τι έκανες; Τι
χάλασες; Είναι ο προϋπολογισμός σου κανονικός ή είναι ελλειμματικός;» Δήμοι που ήταν στο κόκκινο έχουν εξυγιανθεί
αναγκαστικά είτε παίρνοντας απ’ το κράτος λεφτά να πληρώσουν παλιές οφειλές, είτε παίρνοντας δάνεια. Όλοι λοιπόν ήταν η
εποχή της εξυγίανσης, εμείς αυτό το ακολουθήσαμε και το ακολουθήσαμε πιστά και καλά, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το
δουλέψατε. Θα πω για την αύξηση των ιδίων πόρων ότι η μεγαλύτερη αύξηση ιδίων πόρων στα έσοδά μας ήταν απ’ τη μαρίνα και
από ύδρευση την οποία ο κόσμος μέχρι κάποιο σημείο δεν πλήρωνε, αλλά τα μπουγιουρντί για την πληρωμή εγώ τα θυμάμαι να
έχουν ξεκινήσει πριν το 2014, είχαν αρχίσει δειλά-δειλά και βγαίνανε και μετράγανε και ερχόντουσαν οι πληρωμές.
Επιπλέον, τα έσοδά μας προκύψανε από αύξηση τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το έχουμε χιλιοπεί αυτό το
θέμα εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πω μόνο ότι εντάξει, τα αυξήσαμε αλλά η κοινωνία δεν έχει πάρει ακόμη και πρέπει να
φροντίσουμε να πάρει τα αποτελέσματα των αυξήσεων γιατί ο κόσμος τα πληρώνει, δηλαδή, όταν έχουμε αυξήσει τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ή δε μπορεί ο άλλος, ο άλλος πρέπει να το εισπράξει στο δρόμο που πάει στο σπίτι του, δεν
υπάρχουν… δικαιολογίες υπάρχουν πάντα, αλλά το πρόβλημα στην κοινωνία αυτό δεν έχει ακόμα γυρίσει και πρέπει αυτό να το
φροντίσουμε στην πράξη.
Κοινωνικό Τιμολόγιο. Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι κρατική, πολιτική, ξεκινώντας από τις κυβερνήσεις πριν… Δε θυμάμαι
τέλος πάντων τότε, αλλά σίγουρα από μία εξαετία-επταετία είναι κρατική πολιτική γιατί υπήρξε πρόβλημα με το να μπορέσει ο
κόσμος να πληρώσει, είναι απότοκο της κρίσης, δεν πρωτοτυπήσαμε κάνοντας ένα κοινωνικό τιμολόγιο, θα το κάναμε, το κάνανε
όλοι οι Δήμοι της χώρας, το κάνανε όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, το έκανε η Εφορία, το έκανε η Δ.Ε.Η.. Το νοικοκύρεμα
λοιπόν ήταν μονόδρομος, το Κοινωνικό Τιμολόγιο ήταν μονόδρομος, οι αριθμοί μας είναι καλοί αλλά μη φτάσουμε να λέμε ότι οι
αριθμοί ευημερούν, πρέπει να βγει στην κοινωνία να ευημερήσει η κοινωνία, να τα δει τ’ αποτελέσματα στην πράξη.
Μπαίνω τώρα στα αναπτυξιακά έργα και παρεμβάσεις… (…..ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Όχι, όχι…
Πρόεδρος: Ναι, δυστυχώς πέρασε τα τέσσερα λεπτά.
Καρφάκη: Όχι, όχι, δεν πέρασε…
Πρόεδρος: Πέρασαν δεκαπέντε λεπτά.
Καρφάκη: Θα συντομεύσω λοιπόν γιατί τα ‘χουμε πει πάρα πολλές φορές.
Απορρίμματα. Το ότι γίναμε Ζάκυνθος και Κέρκυρα, Δήμαρχε, το οφείλουμε όχι μόνο σε εμάς αλλά σ’ αυτούς τους
προηγούμενους που ήταν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπατε και μόνος σας. Όταν ήρθαμε εδώ βρήκαμε σχέδιο για τα
απορρίμματα συγκεκριμένο: Που θα πάνε, πως θα τα επεξεργαστούμε, που θα πάει το υπόλειμμα… Υπήρξε μία καθυστέρηση
στον κεντρικό σχεδιασμό και κάθε κυβέρνηση -και καλά έκανε- έχει τη δική της επιλογή και φιλοσοφία και δυνατότητα να
καθυστερήσει. Καθυστέρησε λοιπόν και περί τα τέλη του ’16 κατέληξε με τι τρόπο θα γίνεται η διάθεση των απορριμμάτων. Μέσα σ’
αυτή την καθυστέρηση της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ εμπλακήκαμε και εμείς, θέλοντας να αλλάξουμε αυτό που από προηγούμενα
τριάντα χρόνια σέρναμε (όπως είπατε)… ….Θα σταματήσετε να τα χτυπάτε αυτά; (…..ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Ά, συγγνώμη,
επειδή τ’ άκουσα δύο φορές… Δεν πειράζει, θα σταματήσουμε Πρόεδρε, τι να σας πω τώρα; Μην προσπαθήσουμε λίγο να το
προσεγγίσουμε; Λοιπόν, εμπλακήκαμε και εμείς και το ξέρουμε, το ξέρει όλη η Λευκάδα, γι’ αυτό πρέπει πολύ γρήγορα να πούμε
ότι εμπλακήκαμε σε μία λάθος κατεύθυνση, ανατροπή πήγαμε να κάνουμε στο έτοιμο σχέδιο των απορριμμάτων και αν την είχαμε
κάνει την ανατροπή και δεν είχατε ακούσει τη φωνή της κοινωνίας και της μειοψηφίας θα είχαμε χάσει και τη χρηματοδότηση
τώρα, θα ήμασταν στο σημείο μηδέν. Όμως, να μη λέμε άλλα, να σταματήσουμε εδώ για τα σκουπίδια, το παρελθόν και να
προχωρήσουμε, έχουμε δύσκολο δρόμο μπροστά μας, έχουμε την υλοποίηση που δεν είναι απλώς «μπαίνει ένας εργολάβος»,
θέλει δράσεις σε όλους τους τομείς, κινητοποίηση όλων των φορέων, θέλει ενημέρωση, απέχουμε αρκετά, μπορεί να είμαστε σε
πορεία αλλά απέχουμε αρκετά και μπορεί αυτό που βλέπουμε σε Ζάκυνθο και σε Κέρκυρα, αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας κάποτε
να το πάθουμε.
Ύδρευση. Το κεφάλαιο ύδρευση είναι πολύ… Εδώ υπάρχει θέμα. Μπήκανε χρήματα στην ύδρευση, τα πήραμε από τους
σεισμούς, μπορέσαμε, ξεκινήσαμε και κάναμε κάποια έργα στην ύδρευση όπως σωστά τα λέτε, αλλά και αυτό το πράγμα δεν έχει
φανεί στην πράξη, δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε καταιγισμό από πολίτες: «Τι γίνεται; Γιατί δεν υπάρχει νερό;» Δεν πρέπει αυτή η
ενδιάμεση φάση, μέχρι να αποδώσουν αυτά τα έργα που θα ‘ρθουν απ’ τον Αη-Γιώργη, θα γίνουν ή που θα γίνουν αλλαγές
δικτύων εδώ μέσα, δεν πρέπει να υπάρχει μία ενδιάμεση φάση· που αυτό το νεράκι που έχουμε να το διαχειριζόμαστε έτσι, ούτως
ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες νερό; Είπατε ότι έχετε τρεις υδραυλικούς, δεν το κατάλαβα καλά…
Ομιλητής: Ναι, ναι.
Καρφάκη: Ναι, δεν υπάρχουν εξωτερικοί συνεργάτες; Δεν υπάρχει μία μέθοδος να αποτυπώσουμε τι μας φταίει και ούτως ώστε
κάθε παρέμβαση, κάθε εργάκι που κάνουμε να γίνει σωστά; Αλλά και να μην υπάρχει εμείς θα τα ακούμε, γιατί χωρίς νερό δε
γίνεται τίποτα, σταματάνε τα πάντα, και αυτά τα μηνύματα τα έχουμε.
Ζεύξη. Τα είπατε, να μην τα λέμε όλη μέρα, έχουμε βαρεθεί να τα λέμε μέσα σ’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Ειδικά η
πόλη της Λευκάδας πεθαίνει χωρίς νέα είσοδο, δε μπορεί να σωθεί ούτε με μελέτες ανάπλασης παραλίας που εδώ πέρα
επικυρώνουμε, ούτε Master Plan λιμανιού, ούτε πεζοδρομήσεις, ούτε ανάδειξη παλιάς πόλης. Πήγε πίσω, πήγε πολύ πίσω, ήδη
πήγε τέσσερα χρόνια πίσω και δε ξέρω πόσα άλλα χρόνια πίσω θα πάει και δε γίνεται με διακηρύξεις από μπαλκόνια, θέλει
δουλειά. Πρέπει να επανέλθουμε, να προσπαθήσουμε, να μη χάσουμε άλλο χρόνο.
Σεισμός του ’15. Είχαμε πάρα πολλά χρήματα στη Λευκάδα με το σεισμό του ’15, είχαμε και πολλές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση, το πλήρωσε πιο πολύ η Ορεινή Λευκάδα από το Αθάνι κάτω, διότι τη ξεχάσαμε στην πρώτη φάση τη Λαγκάδα,
ξεχάσαμε την ένωση της Ορεινής Λευκάδας και τώρα ήδη είμαστε, 2015, είμαστε τρία χρόνια μετά και είμαστε ακόμα στις μελέτες.
Κοινωνική πολιτική. Δε θα απαριθμήσω εγώ, θεωρώ ότι ο Δήμος στην κοινωνική πολιτική και τις δράσεις που έχει
αναλάβει τα πάει καλά. Αυτές οι δράσεις όμως δεν είναι δική μας επινόηση, ούτε ο ρόλος του Δήμου είναι να τα πηγαίνει καλά σε
δράσεις που θεσμοθέτησε το κράτος για να βοηθήσει και να απαλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης, όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία,
Κοινωνικά Τιμολόγια. Αυτά τα εξυπηρετούμε, η αυτοδιοίκηση πρέπει να στέκεται, και σ’ αυτό να απαλύνει τον πολίτη αλλά πρέπει
να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ούτως ώστε αυτά να μειώνονται, η ανεργία να μειώνεται, να δημιουργεί υποδομές και αναπτυξιακά
έργα στην πόλη, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ούτως ώστε αυτές οι επιπτώσεις από την κρίση να μειώνονται και όχι απλώς
να εξυπηρετεί τις επιπτώσεις της κρίσης, τα αποτελέσματα της κρίσης δηλαδή.
Πρόεδρος: Κυρία Καρφάκη, αν μου επιτρέπετε, έχετε ήδη είκοσι λεπτά, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε όσο
γίνεται πιο σύντομα.
Καρφάκη: Ναι. Αθλητισμός, μπορούν κάποιοι που είναι πιο ειδικοί, ξέρω ότι είναι πάρα πολλά χρήματα στη Λευκάδα απ’ τον
αθλητισμό λόγω συγκυριών, τα οποία απ’ ό,τι παραπονιούνται εδώ οι Αθλητικοί Σύλλογοι και οι ομάδες έχουν καθυστερήσει να
φτάσουν, να γίνουν πράξη.
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Πολιτισμός. Θα πω ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη του θεάτρου, είναι τεράστια έλλειψη από τον τόπο μας και ανησύχησα
πολύ που είπε ο Δήμαρχος, έβαλε έναν αστερίσκο και είπε ότι «εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε»· που δεν έχουμε κάνει ακόμα ό,τι
μπορούμε, έπρεπε όχι να μας έρχεται ο Περιφερειάρχης από εκεί και να μας λέει: «Ελάτε να σας δώσω λεφτά», έπρεπε να είμαστε
έτοιμοι εμείς να του λέγαμε: «Δώσε μας λεφτά», το πάμε αντίθετα τώρα, αλλά αυτός ο αστερίσκος που έβαλε ο Δήμαρχος ότι
υπάρχει, «να μη βρούμε εκκρεμότητες του παρελθόντος», είμαστε εδώ για να τα λύνουμε Δήμαρχε, ό,τι κληρονομούμε και φοβάμαι
μήπως αυτά είναι που μας έχουν καθυστερήσει και μας έχουν φτάσει να αναζητάμε τώρα τη λύση για το θέατρο.
Πρόεδρος: Αν θέλετε, ολοκληρώστε κυρία Καρφάκη.
Καρφάκη: Θα ολοκληρώσω αφού πιάσω έστω επιγραμματικά ένα-ένα τομέα. Δε θα πω για το Κτηματολόγιο, τα είπε ο Βουλευτής,
τα είπατε και εσείς, επιτέλους μπορεί να δοθεί μία λύση στον τόπο. Θα πω όμως για την παιδεία, γιατί αναφερόμαστε τι παρέμβαση
κάναμε σε κάθε ένα σχολείο. Αλίμονο αν τα σχολεία μας δε μπορούσαν μετά τους σεισμούς να εξυπηρετηθούν και μπορεί να
υπάρχει και ένα το οποίο δεν εξυπηρετείται, το οποίο είπατε ότι: «Δεν οφείλεται σε καθυστέρηση δική μας, αλλά στην Περιφέρεια.»
Θα πω λοιπόν ότι δεν έπρεπε η Λευκάδα μας να κινδυνεύσει με το να μην έχει ανώτατη εκπαίδευση. Εμείς το νιώσαμε στο πετσί
μας αυτό, κάναμε μεγάλο αγώνα γι’ αυτό και ακούσαμε και λόγια εδώ μέσα από Συμβούλους της πλειοψηφίας, ότι: «Κάθε χωριό
και Τ.Ε.Ι..» Σαν να μας ‘λεγαν ότι η Λευκάδα είναι χωριό και τι το θέλει το Τ.Ε.Ι.. Τα θυμόμαστε, δεν τα ξεχνάμε, ευτυχώς που ήρθε
λοιπόν ο ίδιος ο υπουργός εδώ και έλυσε το θέμα, αλλά δεν το πολεμήσαμε όσο έπρεπε και εννοώ συμβούλους της πλειοψηφίας.
Θα κλείσω Πρόεδρε, θα κλείσω, δε μπορώ να φτάσω… Έχω να πω πάρα πολλά για τα ελλείμματα και για τα οράματα
που έχουμε. Αυτά θα φροντίσετε να τα κουβεντιάσουμε σε ένα δημοτικό Συμβούλιο μεμονωμένα, διότι δε μου φτάνει ο χρόνος να
τα πω. Όμως, είπατε ότι υπάρχει Ε.Σ.Π.Α. 15.000.000 σε εκτέλεση. Μα τα 10+2=12 είναι σκουπίδια, είναι τα απορρίμματα, αν
σκεφτούμε ότι έχουμε κληρονομήσει 10, 16 στο Αγκυροβόλιο, ….Πόσα στο νοσοκομείο Χρήστο; Είναι πάρα πολύ τα 3.000.000
Ε.Σ.Π.Α., πρέπει να φροντίσουμε μέχρι να φύγουμε από εδώ να κληροδοτήσουμε στους επόμενους να δημοπρατούνε και να
εκτελούνε έργα που εμείς τα έχουμε σχεδιάσει και θα έχουμε ονειρευτεί και δε μου φτάνει ο χρόνος να πω και μερικά απ’ αυτά.
Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Καρφάκη. Τώρα για να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να δοθεί περίπου ο ίδιος χρόνος σ’ όλους
τους επικεφαλής. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω πάρα πολύ να τηρήσετε αυτό το χρόνο.
Ο κύριος Αραβανής έχει το λόγο (για είκοσι λεπτά). Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσο γίνεται να είστε συνεπής.
Αραβανής: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τους κυρίους
Προέδρους των διαφόρων τοπικών Κοινοτήτων και τους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο Απολογισμός αυτός, ως μη όφειλε, μας ήρθε μεσημεριάτικα χθες. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον πρόλαβα να κάνω μία
πρόχειρη ανάγνωση, όχι μελέτη, ανάγνωση σήμερα το πρωί. Ακούγοντας όμως τον Δήμαρχο να τα διαβάζει, προς στιγμήν
αναρωτήθηκα αν είναι Απολογισμός Πεπραγμένων ή απολογία μη πεπραγμένων. Ακούγοντας δια ζώσης το Δήμαρχο πραγματικά
αναρωτήθηκα, γι’ αυτό μπήκα σ’ αυτό το δίλημμα και ίσως να είναι σωστό να απολογείται για τα μη πεπραγμένα,
Κοιτάξτε, θα μπορούσατε δε αυτό να μας το στείλετε από την ημέρα που είπατε ότι 27 Ιουνίου θα γίνει ο Απολογισμός,
αφού επαναλαμβάνετε ένα κείμενο το οποίο το έχετε εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες δουλεμένο. Είναι όμως πολύ προσεγμένο,
αυτό οφείλω να το ομολογήσω, πάρα πολύ προσεγμένο κείμενο· που μου θυμίζει λίγο το κείμενο τότε της τουριστικής ανάπτυξης
για το οποίο, κύριε Δήμαρχε, σας είχα πει: «Μπράβο, ποιος το συνέταξε;» Πλην όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Δηλαδή αν το διαβάσει κάποιος πολίτης της Λευκάδας, έχει την υπομονή να διαβάσει όλο αυτό το κείμενο, θα πει: «Μα που ζω,
στη Λευκάδα; Και γίνονται ολ’ αυτά τα ωραία πράγματα και έχω τόσο ωραία Δημοτική Αρχή;» Είμαι σίγουρος ότι δεν το
αντιλαμβάνεται ο πολίτης της Λευκάδας. Αν το διαβάσει κάποιος που δεν έχει έρθει ποτέ στη Λευκάδα, βεβαίως θα πει: «Έχετε μία
πολύ καλή Δημοτική Αρχή, μπράβο σας!» αλλά να μην έχει πατήσει το πόδι του στη Λευκάδα. Ερεθίστηκα, κύριε Δήμαρχε, από
μία λέξη, και ζητώ συγγνώμη που ερεθίστηκα αλλά δε μπόρεσα εύκολα να την καταπιώ. Τη λέξη «σεμνότητα», απευθυνόμενος στο
Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στον κόσμο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα συναίσθημα που καθόλου δεν το δείξατε, δε δείξατε
σεμνότητα, το αντίθετο, δείξατε μία ανεξήγητη για εμένα υπεροψία, ιδίως αντιμετωπίζοντας τη μειοψηφία με πολλές επιθέσεις και
απαξίωση της μειοψηφίας και των προτάσεων της μειοψηφίας. Εν πάση περιπτώσει, η παράταξή μας δεν πρόκειται να μπει στη
λογική του διχαστικού και εμπρηστικού λόγου, ιδίως όταν πρόκειται για τοπική αυτοδιοίκηση, άλλο βουλή, άλλο τοπική
αυτοδιοίκηση, γιατί είναι σίγουρο ότι ο διχαστικός και εμπρηστικός λόγος οδηγεί 100% σε οπισθοδρόμηση, δε λύνεται ένα
πρόβλημα με τέτοιο λόγο ας πούμε.
Επίσης, δύο λόγια για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στην προηγούμενη απολογία τα είχα πει. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, η
προηγούμενη απολογία έγινε το ’15, άρα μπορεί να δικαιολογηθεί κάποιος προγραμματισμός, γιατί ενόψει μιας τετραετίας… Τώρα
όμως δε δικαιολογείται προγραμματισμός, είναι πραγματικά Απολογισμός και όπως το μετατρέψατε εσείς κατά κάποιο τρόπο είναι
απολογία, γι’ αυτά που δεν κάνατε. Ό,τι υποσχεθείτε από τούδε και στο εξής είναι υπό αίρεση για τον απλό λόγο ότι μπαίνουμε σε
προεκλογικό χρόνο από το Σεπτέμβρη, συνεπώς, δε θα ‘χουν ιδιαίτερη αξία αν προγραμματίζετε ή τάζετε οτιδήποτε στα χωριά ή
οπουδήποτε αλλού.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε που είπατε δυο λόγια. Η δικιά μου αίσθηση και μιλώ ειλικρινά και όσο και αν λέω
την αλήθεια όπως τη νιώθω εγώ δε θέλω να το πάρετε ως αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής, γιατί το πιστεύω και δε μπορώ να
μην το βγάλω απ’ έξω, έχω την εντύπωση ότι συν προεδρεύετε με τον κύριο Δήμαρχο, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί. Αν
κάνω λάθος πείτε το μου, γιατί έχω δει και Δημοτικά Συμβούλια που κάθε ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος απ’ τη μια μεριά, ο
Γραμματέας απ’ την άλλη και ο Δήμαρχος με το επιτελείο του -το δικαιούται- σε μια μεριά και είναι φιλοξενούμενος, απαραίτητος
αλλά φιλοξενούμενος, δε ψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επίσης, τα θέματα που έρχονται είναι της τελευταίας στιγμής. Λυπάμαι που το λέω αυτό γιατί είναι η εμπειρία μου απ’ το
Δημοτικό Συμβούλιο και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Έρχονται την τελευταία στιγμή, ενώ σας το ‘χω πει εκατοντάδες φορές και
ο
έρχεται η έγκριση ενός Α.Π.Ε. π.χ. ή ενός πρωτοκόλλου χωρίς το συνοδευτικό του και λέτε σε δύο γραμμές: «Εγκρίνουμε τον 1
ος
Α.Π.Ε..» Μα ο 1 Α.Π.Ε. έχει οικονομικά στοιχεία μέσα, γιατί δε συνοδεύεται; Γιατί δε γίνονται δύο-τρεις, τέσσερις μέρες νωρίτερα
τα θέματα; Είναι κάτι που σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα χαρτιά από τις υπηρεσίες, τουλάχιστον αυτό το χρόνο που απομένει και
μπορεί να λεχθούν σημαντικά πράγματα, να φροντίσετε να γίνεται.
Οι μόνιμες σχεδόν απαντήσεις του Δημάρχου, κυρίως του Δημάρχου, γιατί δίνουν και οι άλλοι συνάδελφοι απαντήσεις
είναι (έχω κάνει μία στατιστική): «Δεν έχουμε λεφτά, έχουμε γραφειοκρατία, δεν είναι αρμοδιότητά μας, δεν έχουμε το κατάλληλο
προσωπικό, φταίνε οι πολίτες, φταίει το παρελθόν…» Γύρω από εκεί είναι το 80% των απαντήσεων, των γενικόλογων κατά
κανόνα που δίνονται στους Δημοτικούς Συμβούλους. Πλην όμως, αυτά τα θέματα τα οποία συχνά λέτε, δυστυχώς ή ευτυχώς είναι
και μέτρο, μετράται η επιτυχία, η μη επιτυχία σας, η λίγο επιτυχία σας, η μεγαλύτερη επιτυχία σας κ.λπ.. Αν τα επικαλείστε
συνέχεια σημαίνει ότι δε μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση. Η κατάσταση ας πούμε ότι είναι
σταθερή, αν και η άποψή μου τώρα είναι σε αντίθεση με το ’15, είναι ότι είναι και λίγο εύθραυστη, δηλαδή με ένα κτύπημα κάτι θα
σπάσει, αυτή την αίσθηση έχω. Η σταθερή -ας το δεχτώ- κατάσταση του Δήμου ως θεσμού όμως, όχι του Δήμου ως «Δήμος
Λευκάδας», του Δήμου ως θεσμού είναι καλή, ας το δεχτώ ότι είναι καλή, αν και (…), αλλά δεν έχει ανταπόκριση στους πολίτες.
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Στηρίζεστε στα σκληρά τέλη, είχαμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση για αυτό (για την αύξησή τους), τα βλέμματα έχετε στραμμένα
συνήθως στην κεντρική κυβέρνηση, δεν υπάρχει η ανάλογη ανταποδοτικότητα, δυστυχώς, αυτό βιώνω κι εγώ στη Λευκάδα και
δεν ασχοληθήκατε με τη δυνατότητα τοπικής ανάπτυξης αυτού του πλούσιου μέρους, αυτό νομίζω εγώ και θεωρώ ας πούμε, την
τοπική ανάπτυξη παρέα με μία σχετικά αυτοδύναμη πορεία, είμαι σίγουρος ότι -τουλάχιστον εδώ δεν το δείξατε- δεν ασχοληθήκατε
ούτε λεπτό για αυτό. Πολλές φορές οι αριθμοί, κύριε Δήμαρχε, είναι κενοί περιεχομένου, όταν δεν έχουν αντίκρισμά στους πολίτες,
στην καθημερινότητά τους, όπως είπατε.
Έχετε βελτιώσει την εισπραξιμότητα, είναι γεγονός. Τώρα, η διαχείριση των χρημάτων που λέτε ότι εισπράττεται τη
θεωρώ εγώ κάπως τυχαία σε όλους τους τομείς και χωρίς βασικό -που τέσσερα χρόνια που είμαι εδώ επιμένω για αυτόσχεδιασμό, από εκεί ξεκινάμε, βασικό σχεδιασμό των υποδομών και οι επεμβάσεις πια αρχίζουν και γίνονται τυχαίες χωρίς να το
θέλετε, δε λέω ότι το κάνατε επίτηδες, γίνονται τυχαίες -ας το πούμε- ή εξαρτόμαστε απ’ τον ηρωισμό του κυρίου Σερβού ή του
κυρίου Βλάχου κ.λπ., δεν είναι δυνατόν να σταθεί έτσι το έργο υποδομής, πρέπει να κάνετε απ’ την αρχή μία συνολική μελέτη. Το
είπα πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το πω και αργότερα που θα θίξω την ύδρευση. Παράδειγμα, είναι ο
δεματοποιητής φυσικά ο οποίος ό,τι και να λέτε, ο κόσμος πλήρωσε κάπου στο εκατομμύριο αν δεν κάνω λάθος τέλη με
προοπτική να λειτουργήσει αρχές του ’17… (…..ασαφείς παρεμβάσεις…….)….Μην το πείτε αφού έχετε πρόβλημα, δε ξέρω πότε
θα λειτουργήσει. Επιβάλλατε τα τέλη και ο δεματοποιητής-προέκταση της χωματερής είναι ο δεματοποιητής, αυτό σημαίνει να τ’
ακούει και ο κόσμος, δηλαδή βάζουμε περισσότερα σκουπίδια, τα δεματοποιούμε, όταν κάνουμε τη διαχείρισή τους να τα έχουμε,
δε λειτούργησε, μην το λέτε. Αυτό το εκατομμύριο δηλαδή, γιατί να το πληρώσει ο κόσμος; Πάμε και στον Κλεισθένη που θίξατε και
εσείς.
Σας είπα και στο Συμβούλιο που έγινε, ότι ο Κλεισθένης δυστυχώς παρ’ όλα τα καλά του στοιχεία κινείται στον αστερισμό
ενδεχόμενης ήττας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (μιλάω λίγο πολιτικά), όμως για αυτό έγινε, γι’ αυτό και θα αποτύχει το αναλογικό σύστημα κύριε
Δήμαρχε, γιατί έγινε με σκοπιμότητα. Θα υπάρξει ακυβερνησία στους Δήμους και εσείς -όπως είπε και προηγουμένως η ομιλήτριαστο Συμβούλιο μέσα δε δείξατε καμία συνθετική διάθεση, απλώς επιθέσεις κάνατε στην αντιπολίτευση και δε δείξατε ότι μπορούμε
να συνθέσουμε κάποιες απόψεις ή αν δεχτήκατε κάποιες προτάσεις τις δεχτήκατε κατόπιν εορτής και μάλιστα υιοθετώντας τες,
δηλαδή τις παρουσιάσατε ότι είναι προτάσεις δικές σας. Παράδειγμα, τα Πράσινα Σημεία. Εγώ σας μιλούσα μήνες για τα Πράσινα
Σημεία και εσείς μου φερόσασταν σαν να μίλαγα για πράσινα άλογα και απάντηση δε μπορούσατε να μου δώσετε, και έρχεται το
προχθεσινό Συμβούλιο να πείτε και να βγει στο διαδίκτυο ότι: «1.200.000 πήραμε για τα Πράσινα Σημεία.» Μα αφού σας το έλεγα
μήνες, δε μπορούσατε να μου δώσετε μία απάντηση; Να μου πείτε: «Έχεις δίκιο, αλλά περιμένουμε την ένταξη», δε ξέρω τι «και
ότι είναι απαραίτητα στη Λευκάδα.» Οι θέσεις δε που επιλέξατε είναι λάθος, οι θέσεις των Πράσινων Σημείων, συγκέντρωσης των
(.) αντικειμένων, των ανακυκλώσιμων που φέρνουν έσοδα είναι τα Πράσινα Σημεία, πρέπει να είναι κοντά σε οικισμούς ή ομάδα
οικισμών και εύκολα προσβάσιμα από τους πολίτες.
Σε ό,τι αφορά την αυτοτέλεια, εκεί είπα ότι έχει καλά στοιχεία το νομοσχέδιο «Κλεισθένης», αλλά δυστυχώς, ενώ φαίνεται
ότι αφήνει λάσκα το σχοινί ας πούμε και το μεγαλώνει προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειας των Δήμων, εν
τούτοις, στο τέλος του το σχοινί αυτό -αν διαβάσετε το νόμο, μου μπόρεσα και τον διάβασα- έχει μία θηλιά του υπουργείο
Εσωτερικών που μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιάσει την αυτοδιοίκηση και να την πνίξει και να την κάνει άμεσα εξαρτώμενη από το
κράτος. Αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, δείτε το καμία φορά και θα το διαπιστώσετε.
Πάμε λίγο στα απορρίμματα (στις υποδομές δηλαδή). Για τα Πράσινα Σημεία σας είπα, για την περίφημη καμπάνια έχω
απ’ την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου που τονίζω γιατί το ξέρω, δε λέω επειδή το είδα στον ύπνο μου, ξέρω τι γίνεται, να
κάνετε καμπάνια στους πολίτες, καμπάνια, όταν λέω «καμπάνια» δε χρειάζεται να εξηγήσω τη λέξη, δεν είναι μία ανάρτηση, δεν
είναι μία ανακοίνωση «τι ώρα θα περάσω σαν Δήμος να πάρω τα ογκώδη», είναι φυλλάδια, είναι αναρτήσεις στο διαδίκτυο, είναι
παραστατικά προσπέκτους, είναι, είναι, είναι, και αυτό το είχα παρομοιάσει με την προληπτική ιατρική.
Για το βόρειο Σ.Μ.Α., επίσης σας είχα πει ότι θα καταντήσει χωματερή, είναι άχρηστος και προχωρήσατε σε δαπάνες
κύριε Δήμαρχε, προχωρήσατε. Εγώ θυμάμαι ότι στο Συμβούλιο περάσατε θέμα με τις χοάνες του Σ.Μ.Α. (του βόρειου) απ’ τα
Γιάννενα, πήρατε τις νταλίκες. Μη μου πείτε δηλαδή ότι «ναι, αλλά τα πήραμε από την προηγούμενη αρχή.» Όχι. Διότι εσείς ως
Δήμαρχος βάλατε την υπογραφή σας και δώσατε λεφτά (500.000, 600.000, 700.000) για κάτι που ήταν σίγουρο ότι είναι άχρηστο,
εφόσον είναι σε πολύ μικρή απόσταση από το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο.
Για τη διακήρυξη του ΜΟΠΑΚ δε θα πω πολλά, γιατί ήθελα να είναι ο κύριος Βλάχος εδώ. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο
που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ αόριστη η σχεδιαζόμενη τεχνολογία. Εδώ σταματώ διότι δεν είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Τελειώνοντας (παραδείγματα φέρνω), η πρόσφατη αυτανάφλεξη του Χ.Α.Δ.Α. δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Εγώ
σας είχα προειδοποιήσει, δε θυμάμαι σε ποια χώρα σας είχα φέρει παράδειγμα, ότι έχουν ένα βουνό και το λένε μονίμως «το
βουνό που καπνίζει», γιατί πετάνε τα σκουπίδια τα οποία συνεχώς αυτο-αναφλέγονται. Το ίδιο συνέβη και εδώ, βέβαια ήταν οι
ευεργετικές καταιγίδες που περιορίσανε ή μείωσαν ή εκμηδένισαν το πρόβλημα, αλλά είναι ένδειξη η αυτανάφλεξη αυτή ότι κάτι
δεν πάει καλά με την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α., για την οποία αποκατάσταση έχουμε δώσει αρκετά χρήματα, έχουν περάσει
αρκετά θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς βοηθήσαμε, για να είμαι ειλικρινής, βοήθησα μέχρι το σημείο που έκανα
επίσκεψη, όταν έκανα την επίσκεψη διαπίστωσα τι γίνεται, δεν έχει σχέση με αποκατάσταση αυτό που γίνεται τώρα. Εν πάση
περιπτώσει.
Για το βιολογικό. Για την ύδρευση-αποχέτευση, συμπεριλαμβάνω και το βιολογικό, κύριε Σέρβο. Κάνατε επεμβάσεις, δεν
τ’ αμφισβητώ αυτό, και θεωρώ ότι προσωπικά εσείς κάνατε πολλές προσπάθειες, όπως προηγουμένως ήθελα να πω το ίδιο και
για τον κύριο Βλάχο (αν ήταν εδώ), όντως κάνατε προσπάθειες, αλλά δεν κάνατε κάτι· που κι αυτό σας το έχω πει στο παρελθόν,
μία αποτύπωση, επιστημονική αποτύπωση των υπαρχόντων δικτύων, πάνω εκεί θα σχεδιάζεται πως θα αντικατασταθούν, που θα
γίνει η αντικατάσταση, που έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο, που έχουμε αυτά. Δόξα τω Θεώ μπορείτε να κάνετε -όπως σας είπα- μία
προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, να σας κάνει την απόλυτη και ποιοτική καταγραφή, και σαν κάτοψη (ας το πούμε
έτσι) όλων των δικτύων και να ξέρετε ότι εδώ θα επέμβω, δε θα επέμβω… Αν πάω εγώ δηλαδή και κάνω μία ζημιά σε ένα δίκτυο
(…)… Δηλαδή, είναι λίγο τυχαίες, κύριε Σέρβο και επειδή ξέρω τις προσπάθειες σας, θα ήθελα λίγο να προσέξετε ας πούμε, έστω
και τώρα, έστω και στο τέλος της θητείας.
Σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις και τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., δε λέω Ε.Υ.Δ.Α.Π. γιατί θα ερεθιστείτε και μπορεί και ο κόσμος έξω να
ερεθιστεί. Λέω λοιπόν Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και γεωτρήσεις. Αυτά δε χρειάζεται να τα πω εγώ, θυμάμαι ότι τα λέγατε και προεκλογικά ότι θα
προσπαθήσετε στην κατεύθυνση να φτιάξετε τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (δηλαδή, ανεξάρτητο δημοτικό φορέα) και επίσης και για τις
γεωτρήσεις, ότι υπάρχουν πολλά νερά για να κάνουμε γεωτρήσεις, γίνονται; Ήρθε κανείς να μας πει που πρέπει να κάνουμε
γεώτρηση ή κάνουμε στο στράφι ας πούμε διάφορες κινήσεις; (….ασαφείς παρεμβάσεις…..)…..Φυσικά και θέλει μελέτη Κώστα.
Δυο λόγια για το βιολογικό. Κύριε Σέρβο, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο βιολογικός είναι απαράδεκτο να υπάρχει στη
Λευκάδα. Ο βιολογικός θέλει τουλάχιστον αναβάθμιση για να μην πω ανακατασκευή και τα χρήματα (εκεί να δώσετε το βάρος),
παρά λέμε και περηφανευόμαστε μάλιστα ότι κάνουμε αγωγό να διασχίσει όλη τη Λευκάδα και να πάνε τα όποια λύματα στη
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Γυράπετρα, και μόνο που το βγάζετε έξω αυτό είναι δυσφήμιση και δε χρειάζεται. Αν δείτε και πρέπει να έχετε δει, τουλάχιστον
είστε καταρτισμένος εσείς, πως λειτουργεί και πως πρέπει και τι βγάζει ο καλός βιολογικός καθαρισμός. Δείτε κι αυτό.
Πρόεδρος: Βασίλη, σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
Αραβανής: Τελειώνω. Πάμε στους παραδοσιακούς οικισμούς. Η Μελίνα Μερκούρη, θυμάμαι τότε, κύριε Δήμαρχε, είχε πάει στη
Ξάνθη και τυχαία βρέθηκα στο σημείο της σημερινής παλαιάς πόλης· που προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες και είναι το
νούμερο 1 ελκυστικό στοιχείο της Ξάνθης. Έκανε μία επίσκεψη και την άλλη μέρα υπέγραψε υπουργική απόφαση και έγινε
παραδοσιακή η παλιά πόλη της Ξάνθης. Εδώ, τόσο πολύ δε μπορούμε να κάνουμε παραδοσιακούς οικισμούς που είναι σοβαρό
τουριστικό στοιχείο (όπως λέμε στο τουριστικό πρόγραμμα); Μιας και τέλειωσε ο χρόνος δε θα μπω στο χωροταξικό κ.λπ., θέλει
λίγη κουβέντα και εκεί η κατάσταση είναι χαώδης, και στα ΣΧΟΟΑΠ ή στα σχέδια πόλης.
Στην Ορεινή Λευκάδας είπες, τι να πω, να πω ότι εγκαταλείφθηκε ή να πω ότι για τη Λαγκάδα είχα πει στον κύριο
Δήμαρχο: «Μα δεν υπήρχε κάποιος δίπλα σου να σε σκουντήσει, εκεί που λες για Εγκρεμνούς και Γιαλό, να του πεις του
υπουργού και για τη Λαγκάδα;» Έ, δεν υπήρχε, και έρχεστε τώρα και μας λέτε ότι επί ένα-ενάμιση χρόνο γίνονται ενστάσεις από
κάποιους μελετητές αξίας της μελέτης 50.000,00 ευρώ. Αν είναι δυνατόν! Και τρία χρόνια, η Ορεινή Λευκάδα, την πιο βασική της
αρτηρία, είναι στερημένη απ’ την πιο βασική της αρτηρία, αδικαιολόγητο! Και το ‘χα πει τότε και γενικά ό,τι λέω τα έχω πει στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρόεδρος: Βασίλη, ολοκλήρωσε.
Αραβανής: Ολοκληρώνω κύριε. Στο κοινωνικό κομμάτι δε θα μπω, θα μπουν οι συνάδελφοι της παράταξης, θέλω να πω μόνο ότι
αυτή η λέξη που λέτε (η αντιμετώπιση της φτώχιας), η φράση μόνο είναι λίγο μίζερη ας πούμε. Δηλαδή, ο σκοπός μας… Εντάξει,
είναι καλό, θετικό, δε λέω το αντίθετο, αλλά πείτε ότι θα γίνει και προσπάθεια σ’ αυτό το χρυσάφι που έχουμε εδώ πέρα, στη
Λευκάδα δηλαδή, να κάνουμε την απάλειψη της φτώχιας γιατί μπορεί να γίνει, απάλειψη, όχι αντιμετώπιση «κοινωνικά φαρμακεία,
συσσίτια κ.λπ..» Τουλάχιστον, αν το έβλεπα ως μία πτυχή αυτού που είπατε θα το ευχαριστιόμουν.
Για το Τ.Ε.Ι., τίποτα, τα έχω πει, νομίζω ότι το χάπι χρυσώθηκε απλά και το είχα πει πάλι όταν πηγαίνατε στην Κέρκυρα,
είπα ότι αν τους πάτε εναλλακτική πρόταση την οποία μου έστειλε ο κύριος Γληγόρης και εμένα σε e-mail και δεν έδωσα καμία
συνέχεια, γιατί πίστευα ότι έπρεπε να επιμείνετε για το τμήμα τουρισμού. Τα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα τμήματα δεν
έχουν καν ξεκαθαρισμένο γνωστικό αντικείμενο γιατί δε διαφαίνεται καμία σύνδεσή τους με επαγγελματική, των πτυχιούχων.
Συμπέρασμα (και τελειώνω μ’ αυτό το συμπέρασμα). Κύριοι της Δημοτικής αρχής, τελειώνοντας πρέπει να πω, αν μου
δοθεί χρόνος ή οι συνάδελφοι της παράταξης μιλήσουν ανάλογα (θα πω και στη δευτερολογία), δεν αμφισβητώ, δεν αμφισβητώ,
μάλλον δέχομαι την καλή πρόθεση και την καλή σας διάθεση για να κάνετε κάποια πράγματα, όπως είπατε. Αυτό, εγώ προσωπικά
αναλαμβάνω την ευθύνη και το δέχομαι. Όμως, δυστυχώς, αμφισβητώ τη δυνατότητά σας να προχωρήσετε στις τομές και στις
κινήσεις εκείνες που θα αναδείξουν αυτά που μας πρόσφερε απλόχερα η φύση στη Λευκάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Αραβανή. Ο κύριος Καββαδάς έχει το λόγο (για είκοσι λεπτά). Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα
να σας ενημερώσω ότι δεν έχει δευτερολογία στις ομιλίες-τοποθετήσεις στη λογοδοσία.
Καββαδάς: Κύριε Πρόεδρε, εμείς δε θα κάνουμε κριτική στη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι ανίκανη ή γιατί δε μπορούν να κάνουν
πράγματα κ.λπ., κ.λπ., δεν υφίσταται αυτό, δεν υφίσταται αυτό, ίσα-ίσα που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας και ξέρουμε ο καθένας
ότι έχει ικανότητες και τι ικανότητες έχει. Εμείς κάνουμε κριτική γιατί έχουμε μία διαφορετική αντίληψη για την πολιτική και την
πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος όλο το διάστημα της θητείας του. Μ’ αυτή την έννοια λέμε λοιπόν ότι δε μας τα λέτε καλά και θα
προσπαθήσουμε στην πορεία να εξηγήσουμε γιατί δεν τα λέτε καλά. Μας αρέσει όμως να βάζουμε και ένα πολιτικό πλαίσιο που
κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, μας αρέσει αυτό γιατί εκπροσωπείτε και το φορέα που κυβερνάει σήμερα τη χώρα μας. Πριν
έξι χρόνια λοιπόν να θυμίσω ότι στήθηκε χορός από «Σαμαρο-Βενιζέλους» για το PSI. Ήταν τότε, θυμάστε, η ελάφρυνση του
χρέους που μας έφερε διάλυση στα νοσοκομεία, κατάρρευση ταμείων, ισοπέδωση των μικρο-καταθετών και παραπέρα φτώχια για
το λαό μας. Τώρα; Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα αριστερό δεύτερο ημίχρονο για ακόμα μία σκληρή δοκιμασία για το λαό μας. Ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. που μιλούσε για απομείωση, κούρεμα και διαγραφή του χρέους, υπέγραψε πως κούρεμα δε μπορεί να γίνει και μας
«κατσίκωσε» ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060. Επίσης, μας έβαλε και ένα παλούκι μέχρι το 2100. Θα σας εξηγήσω τι
σημαίνει «παλούκι». Το «παλούκι του δημόσιου χρέους.»
Το 1935, σε μία συνέλευση εργατών στο βόλο, προσπαθούσε ένας οικονομολόγος να εξηγήσει τι είναι δημόσιο χρέος.
Σηκώθηκε ένας εργάτης επάνω και είπε: «Δημόσιο χρέος είναι ένα παλούκι που το ‘χουν οι κεφαλαιοκράτες και θέλουν να το
βάλουν στον κ..λο των εργατών.» Αυτό είναι δημόσιο χρέος. Αυτό το παλούκι λοιπόν μας το βάλανε με αριστερή δήθεν η
κυβέρνηση μέχρι το 2100.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης κάποτε ήταν… Άντεξε, μέχρι πρόσφατα ήταν λαογέννητος
θεσμός, ήρθε όμως ο «οδοστρωτήρας» του νόμου Καποδίστρια και μετά του Καλλικράτη και ισοπέδωσε τα πάντα. Βέβαια, θα
έρθει και ο Κλεισθένης αργότερα· που με περισσότερη δημοκρατία θα βάλει το δικό του λιθαράκι στον κατήφορο. Κάθε αυτονομία
και κάθε ίχνος αυτοδιοίκησης κάθε μέρα που περνάει, επαληθεύεται η θέση του Κ.Κ.Ε. ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχασε το
χαρακτήρα της και έχει μετατραπεί στο μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας και κάθε κυβέρνησης. Στην ουσία δηλαδή έχει καταστεί
«τοπική διοίκηση.» Η τοπική λοιπόν και περιφερειακή διοίκηση ως θεσμός του αστικού κράτους, διαρθρωμένος αντικειμενικά πιο
κοντά στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, έπαιξε καθ’ όλη τη διάρκεια της καπιταλιστικής κρίσης σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση
των εργαζομένων στις ανάγκες του αστικού συστήματος. Προσάρμοσε τη λειτουργία της στα νέα δεδομένα. Σύνδεση με την
κεντρική διοίκηση ώστε ενιαία να εξυπηρετείται η γενική στρατηγική του κεφαλαίου, ενσωματώνοντας εργατικές λαϊκές δυνάμεις
στα διάφορα προγράμματα και παρεμβάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιήθηκαν στον άξονα κοινωνικής πολιτικής τα διάφορα
ευρωενωσιακά και άλλα προγράμματα καταπολέμησης της φτώχιας και της ανεργίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν δημιουργηθεί δομές αυτοτελώς είτε με Μ.Κ.Ο., εθελοντών κοινωνικών συνεταιρισμών για
δήθεν κοινωνική οικονομία. Όλες οι μεταρρυθμίσεις στηρίχθηκαν απ’ όλους τις παρατάξεις, απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη
δημοσιονομική πειθαρχία, στη διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εμπορευματοποίηση αγαθών και υπηρεσιών, στην
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Σ’ αυτή την πορεία και η Δημοτική Αρχή Λευκάδας συνοδοιπόρος και
πιστός υπήκοος της κεντρικής εξουσίας και της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.. Αν δεν είναι έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε
Δήμαρχε, πείτε μας ένα παράδειγμα διεκδίκησης, ένα παράδειγμα αντίστασης, κινητοποίησης, διαφοροποίησης από την αντιλαϊκή
πολιτική που εφαρμόζεται κεντρικά. Εμείς λέμε «κανένα.» Το μοτίβο ήταν «δε μπορούμε, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε
εργάτες, δεν πάμε κόντρα στο νόμο.» Δε χρειάζεται κατά τη γνώμη μας να κάνετε απολογισμό μόνο για το χρόνο που πέρασε,
γιατί απ’ ό,τι βλέπουμε, ο προσανατολισμός σας και το πρόγραμμά σας δεν είναι για τετραετία, είναι για εικοσαετία, απ’ ό,τι
καταλαβαίνουμε εμείς. Βάλτε τα όλα μέσα λοιπόν. Τι διαφορετικό έχετε να πείτε απ’ αυτά που έλεγαν οι προηγούμενες Δημοτικές
Αρχές; Τι διαφορετικό κάνατε; Σε ποια κατεύθυνση διαχειριστήκατε το Δήμο δίπλα και σε σύμπνοια με την κεντρική εξουσία.
Καμαρώνετε γιατί αυξήσατε την ανταποδοτικότητα, δεν αντιστέκεστε στη μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων, δέχεστε να
λειτουργείτε χωρίς αντίσταση σαν επιχείρηση, δέχεστε χωρίς αντίσταση την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων. Βγάλατε
φιρμάνια για κόψιμο νερού, στέλνατε μικροποσά για είσπραξη στις Δ.Ο.Υ., μπλοκάρατε μικρο-οφειλέτες. Αυτά είναι γεγονότα, δεν
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αντιστέκεστε στις αναθέσεις έργων σε εργολάβους που πολλά πράγματα μπορούν να τα κάνουν οι υπηρεσίες με δικά τους μέσα.
Δεν αντιστέκεστε, μην πείτε ότι δε μπορείτε, δεν αντιστέκεστε σ’ αυτό και ξέρετε ότι κάνουμε έργα που στοιχίζουν 3.000,00 ευρώ
και τα πληρώνουμε 9.000. Στη βάση λοιπόν της κεντρικής πολιτικής ο Δήμος δεν πάει άσχημα. Έχουμε αύξηση εσόδων από
ανταποδοτικότητα και αυτά που λέγονται για δίκαιη κοινωνικά αύξηση εσόδων, νομίζουμε ότι είναι για γέλια, πάντα πληρώνει ο
κοσμάκης.
η
1 Μαΐου, η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστεράς» ξεκίνησε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη στους
Δήμους, πάνω από 500,00 ευρώ. Οι οφειλές στους Δήμους, αγαπητοί συνάδελφοι, αφορούν κυρίως ανταποδοτικά τέλη, τέλη
ύδρευσης, Τ.Α.Π. και πρόστιμα. Εδώ λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν! Βγείτε μπροστά, καλέστε και τους άλλους Δήμους, κάντε
μέτωπο (σας αρέσει το μέτωπο), απαιτήστε νομοθετική ρύθμιση, θυμηθείτε την κινηματική σας ιστορία έστω και σ’ αυτό το θέμα.
Σας καλούμε να το κάνετε.
Κύριε Δήμαρχε, στις 18 Μαΐου του ’14 στο πρόγραμμά σας γράφατε (γιατί γι’ αυτό απολογείστε σήμερα, δεν απολογείστε
για το τι κάνατε, αλλά τι λέγατε ότι θα κάνετε): «Η κυβέρνηση, εξυπηρετώντας τα σχέδια των δανειστών περνάει στην τελική
επίθεση (στο πρόγραμμά σας το γράφατε αυτό). Επιτίθεται στην αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού και στη δημοκρατία, με τελικό
στόχο μία χώρα χωρίς δημόσια αγαθά, μία κοινωνία χωρίς δικαιώματα, ένα λαό φτωχό, φθηνό, ένα λαό γονατισμένο.»
Υποθέτουμε εμείς τώρα, πως οι δανειστές τώρα, που μας επέβαλαν νέο, τέταρτο μνημόνιο, μαζί με την κυβέρνηση έχουν άλλες
προθέσεις απ’ ό,τι είχαν το ’14, υποθέτουμε λέω, γι’ αυτό και το υπογράψατε.
Κύριε Δήμαρχε, κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να απολογηθείτε για μία-μία λέξη του προγράμματός σας, με όραμα
τετραετίας ή πενταετίας ακόμα και όχι με όραμα εικοσαετίας, και να μην απολογηθείτε γιατί βρήκατε εκείνο, βρήκατε άδεια ταμεία,
βρήκατε χρέη, βρήκατε δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση κ.λπ.. Αυτά τα ξέρετε το ’14, τα γνωρίζετε και κάνατε ένα πρόγραμμα,
γι’ αυτό λοιπόν θα απολογηθείτε.
Για θέματα δημοκρατίας και λειτουργίας. Εμβόλιμα Δημοτικά Συμβούλιο, σεβασμός δικαιωμάτων των Συμβούλων,
ελεύθερη παροχή δημοτικών εγγράφων, διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων, στο πρόγραμμά σας αυτά.
Βασικές υποδομές ύδρευσης. Μελέτη διαχείρισης υδάτινων πόρων, νέος αγωγός Άγιος Γεώργιος-Άκτιο και Άκτιο-Άγιος
Νικόλαος. Αυτό είναι μεγάλο έργο, αλλά δεν έγινε, θα γίνει βέβαια σε είκοσι χρόνια, εντάξει. Περιμένουμε, ακούμε «δεξαμενές
ύδρευσης, Νικιάνας-Κατούνας» που έπρεπε να έχουν γίνει αυτές.
Διάθεση υγρών αποβλήτων, βιολογικοί καθαρισμοί. Λέτε στο πρόγραμμά σας: «Είναι καταστροφικό σε ένα απ’ τα πλέον
καταστροφικά τμήματα του νησιού μας να μη λειτουργεί ακόμα βιολογικός καθαρισμός στο τμήμα Νικιάνας-Λυγιάς και δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ θαμμένα στο χώμα.» Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Ξέρετε τι λέτε τώρα; «Δεν είναι στις προτεραιότητές μας.»
Εάν μπορείτε να μου το διαψεύσετε αυτό. Λέτε στο πρόγραμμά σας «τα λύματα του βιολογικού καθαρισμού Λευκάδας
εξακολουθούν να πέφτουν στο Δίαυλο. Είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Εμείς θα το λύσουμε άμεσα.» Εμείς συμφωνούμε,
εσείς όμως πρέπει να απολογηθείτε γι’ αυτό, γιατί δεν το κάνατε.
Διάθεση στερεών αποβλήτων-σκουπίδια. Γίνεται μία προσπάθεια, όπως έκαναν όλες οι Δημοτικές Αρχές στα
προηγούμενα χρόνια αλλά μέχρι εκεί αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι εκεί. Πέρα από το «με τρόπο» προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, με
τρόπο· που στο πρόγραμμά σας ήσαστε κάθετα αντίθετοι, πρέπει μετά από τέσσερα χρόνια να μας πείτε: Αν έχουμε μείωση όγκου
σκουπιδιών, αν έχουμε οικιακή κομποστοποίηση, πράγμα που δε θέλουν πάρα πολλά χρήματα, αν έχουμε διαλογή απορριμμάτων
στην πηγή, τι πετύχατε; Απ’ όλα αυτά, πέρα απ’ την απλή διαχείριση μιας μίζερης -λέμε εμείς- κατάστασης που σ’ αυτό ευθύνεται η
λογική σας, η λογική σας ευθύνεται γι’ αυτό και ιδιαίτερα της κεντρικής διοίκησης.
Καθαρισμοί. Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, δεν έχετε ούτε προσωπικό, ούτε απαραίτητο τεχνικό
εξοπλισμό εδώ και τέσσερα χρόνια. Να επεκταθεί η υπογειοποίηση των κάδων, δε θέλω να κρύψω ότι έγινε μία προσπάθεια,
όμως δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Είχαμε ζητήσει, τέσσερις κάδους ζητάμε Λυγιά-Νικιάνα και θυμάστε την απάντηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο: «Τέσσερις κάδοι κάνουν 60.000,00 ευρώ, που να τα βρούμε;» Να καθαρίζονται όλες οι Κοινότητες. Εδώ είπατε ότι θα
καθαρίζονται όλες οι Κοινότητες, δεν είναι πολύ δύσκολο. Εδώ όμως πρέπει να ρωτήσετε τους κατοίκους της Ορεινής Λευκάδας
και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. «Θα κατασκευαστούν σύγχρονα αποχωρητήρια στην πόλη της Λευκάδας.» Εδώ πρέπει να
ρωτήσουμε τον Μπελέλη να μας πει την άποψή του.
Προστασία ανάδειξης και ανάδειξη περιβάλλοντος. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, καμία
ενέργεια. «Πυροπροστασία, αντιπλημμυρική θωράκιση» λέτε στο πρόγραμμά σας. Αυτές δε μπορούν να γίνουν χωρίς
χρηματοδότηση από το κράτος, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, τρέχουμε πίσω απ’ τα γεγονότα, αν δεν είναι έτσι, πείτε μας ότι δεν
είναι έτσι. Κάνατε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμά σας, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, για τους Σκάρους, μιλάτε για ενιαίο φορέα
δασοπροστασίας, για νέες επενδύσεις στο περιβάλλον, αλλαγές στην πρόληψη, δεν έχουμε δει τίποτα.
Οικιστική ανάπτυξη. Λέτε στο πρόγραμμά σας: «Ο Δήμος οφείλει να κλείσει κάθε εκκρεμότητα για τις απαλλοτριώσεις.»
Που βρισκόμαστε σήμερα; Πόσες εκκρεμότητες έχουμε κλείσει; Κοινόχρηστοι χώροι. Πήραμε μέτρα αναδιοργάνωσης -λέω εγώτου Λιμενικού Ταμείου και τελευταία, βλέπουμε μέτρα οργάνωσης ενός ακόμα εισπρακτικού βραχίονα του Δήμου. Θα τα
εξηγήσουμε αυτά όταν θα κουβεντιάζουμε το θέμα των λιμανιών.
Έρχομαι στη Ζεύξη, για Ζεύξη στη Λευκάδα. Κύριε Δήμαρχε, μιλούσατε στο πρόγραμμά σας για Ζεύξη. Σήμερα όμως δε
μιλάτε για αυτό, μιλάτε για υπόγεια Ζεύξη. Είναι τυχαίο; Είναι τυχαίο;
Δήμαρχος: (…..Εκτός μικροφώνου……) (…..)…
Καββαδάς: Και η απάντηση που δώσατε, κύριε Δήμαρχε… Αφού με κόβεις, δεν είναι κακό να με κόβεις, όχι, αν κάνω λάθος, με
συγχωρείτε, θα το πάρω πίσω, αλλά και στην απάντηση που δώσατε στον κύριο υπουργό είπατε ότι: «Εμείς δεχόμαστε την
υπόγεια ζεύξη αλλά με δημόσιο χαρακτήρα και αν δε μπορείτε να το κάνετε έτσι, κάντε το και πάρτε την ευθύνη εσείς.» Εντάξει,
σήμερα όμως δε μιλάτε για Ζεύξη, μιλάτε για υπόγεια Ζεύξη κατά την άποψή μας, γιατί αυτή θέλουν να επιβάλλουν, κύριε
Δήμαρχε, και ζητάνε μα γίνει με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά και ζητάνε ανταλλάγματα. Εμείς λέμε ότι έρεπε να πείτε στην υπόγεια
ζεύξη ένα ξερό «όχι», τίποτ’ άλλο να μην πείτε, δεν το δεχόμαστε γιατί… Παρά λέτε: «Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει έτσι με
δημόσιο χαρακτήρα, εάν όμως δε μπορείτε, κάντε το όπως εσείς νομίζετε.» Κύριε Δήμαρχε, όχι, έπρεπε να πείτε όχι, αυτό δε
λέγεται διεκδίκηση αλλά πολιτική του «νίπτω τας χείρας μου», με τη μορφή αυτή, κατά τη γνώμη μας δεν είναι έργο πνοής για τη
Λευκάδα αλλά έργο υποζύγιο στις πλάτες του λαού μας, του κόσμου μας.
Κοινωνική πολιτική. Κοινωνικά Παντοπωλεία, Φαρμακεία, Συσσίτια. Λέτε: «Υποβάλλαμε πέντε προτάσεις στα
προγράμματα Ιόνια Νησιά ’14-’20.» Αυτά, κατά τη γνώμη μας, τα παρακολουθήσατε και πριν γίνετε ακόμα Δήμος και πριν γίνετε…
Ακόμα και πριν πάρετε την κυβέρνηση. Βέβαια, σ’ αυτά νομίζω ότι πάτε καλά, γιατί μαθαίνετε τον κόσμο να διεκδικεί ψίχουλα, αυτά
τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να καλέσετε τον κόσμο, να οργανώσετε τον κόσμο ότι
πρέπει να έχει όλη τη ζωή δική του με πλήρη δικαιώματα και να πληρώνουν τις ανάγκες του αυτοί που ευθύνονται για τη σημερινή
κατάσταση.
Καθημερινότητα. Κύριε Δήμαρχε, με τη φράση τη δική σας: «Είναι πολύ δύσκολη στη διαχείρισή της αυτή η αποστολή, οι
ανάγκες μεγαλώνουν και το προσωπικό συρρικνώνεται.» Αυτό λέτε στον Απολογισμό σας. Με απλά λόγια αυτή είναι και η πολιτική
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της εξουσίας σήμερα ή και της κυβέρνησης. Που μας οδηγεί αυτό; Παίρνεις εργάτες και αυξάνεις την αποδοτικότητα ή το δίνεις
στους ιδιώτες και πολύ πιο απλά θέλουμε να εισπράττουμε απ’ το Δήμο και να μην πληρώνουμε. Γι’ αυτό σας λέμε ότι κάνετε
προσπάθειες αλλά μέχρι εκεί, δε βγήκατε να καταγγείλετε, δεν οργανώσατε καμία κινητοποίηση, δε συγκρουστήκατε, δε θέλετε να
συγκρουστείτε. Την ευθύνη για την κατάντια και ανέχεια των εργαζομένων την έχει η σημερινή κυβέρνηση και το πολιτικό
σύστημα, και εσείς όχι μόνο δεν τη ξεσκεπάζετε αλλά λέτε στον Απολογισμό σας: «Ο τόπος μπαίνει σε μία διαφορετική πορεία
δημιουργίας και ανάπτυξης.» Αυτό εμείς λέμε ότι είναι καθαρά, ότι είστε ο βραχίονας της κυβερνητικής πολιτικής στο νησί μας. Το
λέτε μόνοι σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σαν Λαϊκή Συσπείρωση, παράταξη που στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, εμείς
ονειρευόμαστε μία τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει τον πρώτο λόγο ο λαός μας και τα προβλήματά του. Το βασικό κριτήριο για
την ανάπτυξη ενός τόπου, είναι η ζωή των εργαζομένων. Το βασικό δεν είναι να έχεις μία κάποια δουλειά, αλλά δουλειά με
δικαιώματα, με ανθρώπινα ωράρια και αξιοπρέπεια. Ο Δήμος εκεί πρέπει να έχει την προσοχή του, στην οργάνωση στη
διεκδίκηση στη σύγκρουση αν χρειαστεί. Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διεκδίκηση για αύξηση των κρατικών
δαπανών απ’ τον προϋπολογισμό, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας. Ένα
τέτοιο Δήμο ονειρευόμαστε εμείς, αγωνιστή Δήμο, ένα τέτοιο Δήμο κατά τη γνώμη μας δεν έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Γληγόρης έχει το λόγο (για είκοσι λεπτά).
Γληγόρης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω μ’ αυτά που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας, κύριε Πρόεδρε, ότι η
λογοδοσία είναι υποχρέωση όσων ασκούν διοίκηση. Όντως μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι λέω εγώ, αλλά ειδικά εδώ
βρισκόμαστε σήμερα για τον Απολογισμό. Βάσει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής γίνεται κάθε χρόνο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση -καλή ώρα σαν τη σημερινή- του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός ο
Απολογισμός γίνεται σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της
δημοτικής δράσης. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κώδικας, και μάλιστα μπορεί ο κάθε δημότης ή ο κάθε φορέας να πάρει το λόγο,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι παρατάξεις, όλα. Για να γίνει όμως αυτό που λέει ο κώδικας, θα έπρεπε να υπάρχει η οικονομική
κατάσταση, η διοικητική κατάσταση αλλά και η εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής δράσης. Η εφαρμογή του
προγράμματος της δημοτικής δράσης, του ετήσιου, για να γίνει, θα έπρεπε να είχε υπάρξει πρώτα το επιχειρησιακό πρόγραμμα,
εμείς όμως σαν Δήμος δε συντάξαμε ποτέ επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα το κόψαμε στη μέση για την
ακρίβεια. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα λοιπόν είναι αυτό το πενταετές το οποίο στη βάση του πενταετούς δημιουργούμε το ετήσιο
πρόγραμμα δράσης το οποίο (..) να απολογηθούμε σήμερα, έρχεται ο Απολογισμός σήμερα και το τεχνικό πρόγραμμα. Άρα, αυτό
που λέμε «στρατηγικό σχέδιο» ή οτιδήποτε άλλο, το πενταετές, το επιχειρησιακό να το πω, κατανέμεται σε ετήσιο και τεχνικό και
όπως λέει ο κώδικας επίσης, πρέπει να γίνεται μέχρι τέλος μέχρι τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους. Για να γίνει όμως αυτός ο
Απολογισμός θα πρέπει να έχουμε δεδομένα, δεδομένα απολογιστικά στοιχεία που φέρνει η Υπηρεσία, και εφόσον έχουμε αυτά τα
στοιχεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να φτιάξουμε δείκτες, δείκτες αποτελεσματικότητας οι οποίοι θα επιτρέπουν να
εκτιμηθεί ο βαθμός της επίτευξης των στόχων του ετήσιου προγράμματος και δείκτες αποδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος
της πραγματοποίησης αυτών που κάναμε σε σχέση με τις εκροές των δράσεων, και ανάλογα με το τι άξονες έχουμε ορίσει εμείς,
του επιχειρησιακού, δηλαδή του προγράμματος, του οράματος, για να καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι, δημιουργούμε αυτούς
τους δείκτες. Για να σας φέρω κάποια παραδείγματα απλά, ας πούμε σαν δείκτες αποτελέσματος· που σήμερα έπρεπε να το
κάνουμε αυτό, επαναλαμβάνω, σήμερα, αυτή ήταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε, δείκτες αποτελέσματος π.χ. είναι
πόσα μέτρα νέου δικτύου ύδρευσης κατασκευάστηκαν σε σχέση με τα μέτρα του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης. Δηλαδή, να
πούμε ότι κατασκευάσαμε τόσα μέτρα, τόσα είναι το υφιστάμενο και εμείς κατασκευάσαμε αυτό, άρα ο δείκτης μας είναι τόσο
ποσοστό (ένα νούμερο, αριθμός) ή σε σχέση μ’ αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Άλλος δείκτης αποτελέσματος είναι πόσο νερό
καταναλώθηκε π.χ. ανά έτος, ανά κατοικία, να γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία, τα δεδομένα, αυτά θέλουμε, ή ποιος είναι ο αριθμός
κατοικιών που έχουν αποχέτευση. Δηλαδή, σε σχέση με πέρυσι, φέτος, του χρόνου, σε σχέση με το σύνολο των κατοικιών, ή
δείκτες εκροών, συγκεκριμένοι δείκτες, πόσες εκδηλώσεις ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης κάναμε μέσα στο έτος· να πούμε
για τις εκροές, δηλαδή, τα αποτελέσματα που έχουμε. Πόσες εκτάσεις δεντροφυτεύτηκαν, ποιος είναι ο μέσος όρος αποκομιδής
των απορριμμάτων ανά Δημοτική Κοινότητα. Αυτά τα οποία είναι ουσιαστικά και ο έλεγχος του επιχειρησιακού μας δείχνουν την
πορεία, την πορεία του Δήμου όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής δράσης και φυσικά θα είχαμε κι άλλα
στοιχεία για την οικονομική δράση.
Εμείς, παρ’ όλα αυτά λοιπόν σήμερα συνάδελφοι και φίλοι, δυόμιση χρόνια μετά από τον τελευταίο αντίστοιχο
Απολογισμό που είχε γίνει, δυστυχώς δε βρεθήκαμε σ’ αυτό που ζητάει ο κώδικας. Αν με ρωτάτε σε τι βρεθήκαμε θα σας πω «σε
μία κακή προεκλογική ομιλία.» Σημασία έχει μέσα απ’ τους Απολογισμούς, τα απολογιστικά στοιχεία να βγαίνουν αποτελέσματα
και να λέμε: «Τι κάναμε βρε παιδιά; Τι πετύχαμε; Τι θα πετύχουμε;» Και να θέτουμε και τους στόχους, αυτό είναι ο Απολογισμός,
κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε έναν τέτοιο Απολογισμό αντίστοιχο έτους και να μην τελειώσουν εδώ. Αφού λοιπόν
εμείς ως Απολογισμό έχουμε ένα κείμενο το οποίο μας δόθηκε χθες και για την ακρίβεια είχα ρωτήσει τον Πρόεδρο την
προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πότε θα μας έρθουν τα στοιχεία και μας είπατε -δε θυμάμαι ποιος
απάντησε, εσείς ή ο Πρόεδρος- ότι δε μας αφορούν τι λένε οι υπηρεσίες, τα στοιχεία, δε μας αφορούν. Αφού λοιπόν δεν έχουμε
αυτά τα στοιχεία, αναγκαστικά κι εγώ θα πρέπει να τοποθετηθώ τουλάχιστον έστω σ’ αυτό το κείμενο που έχω, το οποίο μας
δόθηκε χθες.
Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται και Πρόεδρε, να ξέρεις ότι δεν έχει σημασία αν ο χρόνος θα είναι
δεκαπέντε ή είκοσι λεπτά, σημασία έχει η συνεδρίαση αυτή να μην είναι ένα απλό θεατράκι, να φύγουμε από εδώ και να είμαστε
ικανοποιημένοι, είτε χρειάζεται εγώ να μιλήσω μία ώρα, ο Δήμαρχος τρεις και ο Θωμάς ο Καββαδάς άλλη μία, αλλά να φύγουμε
από εδώ πέρα και να έχουμε κερδίσει κάτι. Εγώ τελειώνοντας, ειλικρινά σας μιλάω, ερχόμενος δεν ήξερα ακριβώς τι έχουμε να
κάνουμε.
Μας λέτε λοιπόν στον Απολογισμό, στο κείμενο που μας δώσατε ότι η πολιτική που ασκούμε, δώσαμε έμφαση στη
διαφάνεια, στη δημοκρατία και στο διάλογο, π.χ. δεκάδες λαϊκές συνελεύσεις. Μα μετά από τέσσερα χρόνια, να θυμίσω πως οι
προηγούμενες Δημοτικές Αρχές ήταν τετραετής και η προηγούμενη ακριβώς· η πρώτη Καλλικρατική Δημοτική Αρχή ήταν τριάμισι,
δηλαδή εμείς δε θα έπρεπε να ήμασταν εδώ πέρα σήμερα, δεν έχουμε κάνει λαϊκές συνελεύσεις σ’ όλα τα χωριά, αλλά όχι μόνο
αυτό, έχουμε καταργήσει και την Επιτροπή Διαβούλευσης, ούτε καν τα Τεχνικά Προγράμματα, ούτε τα ετήσια, ούτε
προϋπολογισμούς, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η Επιτροπή. Πως λοιπόν γίνεται αυτός ο διάλογος και εγώ δεν τον
καταλαβαίνω; Στην οικονομική διαχείριση μας αναφέρετε ότι προχωρήσατε στην εσωτερική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του
Δήμου, φυσικά και προχωρήσατε, Προϊσταμένους τους βάλατε αλλού, Οικονομικών… Ό,τι σχέση είχε με πως το λένε, τους
μετακινήσατε και τους πήγατε αλλού, τους πήγατε στα Κ.Ε.Π.. Ανενεργοί, δεν πειράζει, εντάξει. Φύγανε και κόσμος με τις ευλογίες
από την Οικονομική Υπηρεσία και ταυτόχρονα λέτε ότι εκσυγχρονίσατε τα μηχανογραφικά μέσα. Ναι, με το που μπήκατε η πρώτη
δουλειά που κάνατε ήταν να δώσετε απευθείας ανάθεση σε μία εταιρεία λογισμικού, καταργώντας την προηγούμενη η οποία
έτρεχε σε ένα πρόγραμμα μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Δε θα κρίνω αν η εταιρεία είναι καλή ή κακή, θα κρίνω τη διαδικασία
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που κάνατε. Και πως λοιπόν αυτά τα δύο που μας αναφέρατε ότι η εσωτερική αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός έχουν σαν
αποτέλεσμα να σημειώσει σημαντική πρόοδο στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του Δήμου. Αυτό δε μπορώ να το καταλάβω, πως
γίνεται αυτό; Και να αντικατοπτρίζεται στην αύξηση των εσόδων, και αυξηθήκαν τα έσοδα όπως λέτε σημαντικά στους ίδιους
πόρους από 4.000.000 σε 5.400.000. Αυξηθήκαν. Μα πως τα ορίζουμε αυτά; Αν πάρουμε το ημερολόγιο εισπράξεων των ετών
’14, ’15, ’16, ’17 θα δούμε ότι αναφέρονται σε διαφορετικά αντικείμενα, πως ορίζεται η αύξηση των εσόδων; Έτσι από ένα νούμερο
λέμε 4.100.000, το πήγαμε 5.400.000; Μα αν έρθουν και πληρώσουν ο κόσμος για ένταξη στο σχέδιο πόλης μισό εκατομμύριο·
που είναι η συνεισφορά στην αύξηση των εσόδων στους ίδιους πόρους της Δημοτικής Αρχής π.χ.; Πως αυξάνουμε τα έσοδά μας,
με το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων το οποίο είναι σταθερό; Αυτό δείχνει, ίσα-ίσα είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι δεν πάμε
καλά, μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται, ή με τα τέλη ύδρευσης; Και μας λέτε πάλι ότι αυξήσατε τα τέλη στην Ύδρευση και στην
Αποχέτευση από 1.600.000 σε 2.300.000. Εγώ λοιπόν να σας πω, το 2014, το ’15 μάλλον π.χ. στο τέλος ύδρευσης τι βεβαιώθηκε,
1.548.000,00 ευρώ βεβαιώθηκε στους δημότες του Δήμου Λευκάδας, βεβαιώθηκε. Μιλάμε το ποσό το οποίο μπήκε σε
λογαριασμό, δε μιλάμε για αυτό το οποίο κλέβεται, δε μιλάμε για αυτό το οποίο χάνεται. 1.548.000 λοιπόν. Τι εισπράξαμε;
693.000. Τι ανείσπρακτο υπόλοιπο έμεινε; 854.000. Ποσοστό; 45%.
Για το έτος 2016 τα νούμερα είναι αντίστοιχα. 1.500.000 περίπου βεβαιώθηκε και εμείς εισπράξαμε 660.000 και για το
έτος 2017 βεβαιώθηκε 1.622.000 και εισπράξαμε 676.000, δηλαδή το 41%. Εισπρακτέο υπόλοιπο: 945.000. Τι σημαίνει αυτό; Ότι
σε μία τετραετία είναι 3.200.000,00 ευρώ ανείσπρακτο υπόλοιπο. 3.200.000,00 ευρώ. Δε θα πω για τα προηγούμενα οικονομικά
έτη που κατ’ αντιστοιχία ακολουθεί. Άρα, τι σημαίνει «αυξήσαμε τα έσοδα στην ύδρευση»; Με την αύξηση των τελών ή της
δημοτικής (..); Δηλαδή, φανταστείτε ότι αν δημιουργήθηκε τριακόσιες νέες κατοικίες, έχουμε αύξηση των εσόδων στην ύδρευση,
μόνο και μόνο απ’ αυτό. Δηλαδή, αν από το ’14 μέχρι το 2019 φτιάχτηκαν πεντακόσια δωμάτια, δεν είναι λογικό να έχουμε αύξηση
στην ύδρευση; Δεν έχουμε όμως δείκτες, να δούμε αυτή η αύξηση που πάει, αυτή είναι η διαφορά, και μας λέτε ότι τα ανείσπρακτα
υπόλοιπα και οι λοιπές απαιτήσεις, από κει που απ’ το ’11 στο ’14 αυξήθηκαν κατά 56% (να λέω και νούμερα), από 5.200.000
πήγαν σε 8.200.000, την περίοδο ’15-’17 όχι μόνο λέτε ότι δεν αυξήθηκαν, αλλά μειώθηκαν από 7.980.000 σε 7.834.000, δηλαδή,
έχουμε μείωση των ανείσπρακτων υπολοίπων κατά 1,82%. Ωραία. Δε μας λέτε όμως για τις ρυθμίσεις που έγιναν το ’16 και το ’17
με βάση νομοθεσία και μ’ αυτές τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων π.χ., όταν κάποιος μπαίνει στη ρύθμιση· φεύγει αυτόματα από το
ανείσπρακτο υπόλοιπο. Πόσο είναι λοιπόν το ποσό των ανείσπρακτων για να δούμε τι γίνεται; Εδώ πέρα μας λέτε ένα νούμερο,
ούτε μειώθηκε 182.000, και αν εμείς έχουμε 4.000.000 ρυθμίσεις; Αλλά εδώ πέρα τα ανείσπρακτα υπόλοιπα φαίνονται στους
απολογισμούς των ετών, αυτό έπρεπε να κάνουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να δούμε όχι κακοπροαίρετα, σας μιλάω αλήθεια, ούτε
με κακή διάθεση για κριτική, για διάθεση να δούμε που κωλώνουμε, που δεν προχωράμε και να βοηθήσουμε ας πούμε όπως
μπορεί ο καθένας, να βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα, κάθε χρόνο έστω (γιατί πρέπει να γίνεται τρίμηνη-εξάμηνη) που κολλάμε και
πάμε φυσικά και στα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία λέτε ότι είναι 6.300.000 έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 31-122017. Έ, όπως καταλαβαίνετε, 31-12-2017 δεν είναι δείκτης, ο δείκτης έρχεται με την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Εμείς μέσα μπορεί να έχουμε 6.000.000 και να έχουν έρθει λογαριασμοί που δεν έχουν έρθει ποτέ, να εκτελούνται έργα, (..) αλλά
απλώς δεν έχουν έρθει λογαριασμοί. Πάντως -έτσι, για την ιστορία- τουλάχιστον το κομμάτι των αδιάθετων στον προϋπολογισμό
είναι γύρω στις 200.000, το αποθεματικό που λέμε, 200.000 ήταν περίπου στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού αν
θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι, τόσο είναι.
Δημοτικά τέλη. Αναφέρθηκα σε κάποια, δυστυχώς έχουμε τρομερή έλλειψη στην είσπραξη, αλλά φανταστείτε, όταν μιλάμε
ότι κάνουμε έργα 3.000.000,00 ευρώ σε ύδρευση, φανταστείτε να εισπράτταμε και τα υπόλοιπα, τα 3.200.000, τι θα γινόταν, γιατί
αυτά τα 3.200.000 που κάναμε, θα πούμε αργότερα από τι προέρχονται.
Αναπτυξιακά έργα-υποδομές. Μας λέτε για τα έργα που γίνονται, εγώ θα σας πω για αυτά που δε γίνονται, όχι
κακοπροαίρετα, καταθέτουμε προτάσεις είτε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων)
το οποίο το διαχειρίζεται η Περιφέρεια, η διαχειριστική αρχή της Περιφέρεια, είτε στα τομεακά προγράμματα του υπουργείου
επάνω, είτε στα Πράσινα Ταμεία κ.λπ., κ.λπ..
Στις προτάσεις που καταθέτουμε όλο αυτό το διάστημα έχουμε τεράστια, πολύ μεγάλο ποσοστό απόρριψης, γιατί; Γιατί οι
προτάσεις που καταθέτουμε δεν είναι ολοκληρωμένες, δεν είναι ώριμες, όχι μόνο αυτό, πολλές φορές καταθέτουμε κι άλλη
πρόταση σ’ άλλο πρόγραμμα, άλλα μας λέει το πρόγραμμα και άλλα καταθέτουμε εμείς, σας έφερα παράδειγμα στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά έρχεται και μία απόρριψη και λέμε: «Είτε αυτό αφορά την αποκατάσταση πολιτικού
σχεδίου στην (.) Καρυάς» βλέπω εδώ, ή «παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων», εκτίμηση
σεισμικής επικινδυνότητας, καθορισμός (.) επικινδυνότητας για σεισμό, σύνταξη γενικού σχεδίου ύδρευσης… Ναι, οκέι, έχουμε και
κάποιες εντάξεις, ποιες είναι αυτές; «Ένταξη του λιμανιού της Βασιλικής», μα είναι έργο facing από την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο που συνεχίζει. Ένταξη είναι π.χ. η ανάπλαση της οικίας Ζαμπελίων 1.000.000, ναι, μα ήταν ενταγμένο,
είχαμε τα πάντα, ήταν μία ώριμη μελέτη, είχαμε τα πάντα, ήταν ενταγμένο έργο, περιμέναμε να ανοίξει η πρόσκληση ξανά, το
καταθέσαμε, το πήραμε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρουμε, ήταν δεδομένα αυτά τα πράγματα, όπως επίσης και η
δημιουργία του χώρου προσωρινής ταφής, η ΜΟΠΑΚ κ.λπ., κ.λπ., έργο ενταγμένο είναι, facing, πέρασε από την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο στην επόμενο, η MIS 42 ενώθηκε με τις υπόλοιπες και έγινε ένα έργο, έτσι; Αλλά δε μπορούμε να
θεωρούμε ένταξη της 300.000 αγροτικής οδοποιίας και 270.000 αγροτικής οδοποιίας, σίγουρα είναι κάτι κι αυτό, αλλά ρε παιδιά,
συγγνώμη, ο πρώην Δήμος Σφακιωτών, ο μικρός Δήμος Σφακιωτών σε αντίστοιχα προγράμματα αγροτικής οδοποιίας· που είναι
πιο απλές μελέτες και πιο εύκολες και πιο εύκολα… Έπαιρνε 600αρια το ένα πίσω απ’ τ’ άλλο (600.000, 600.000, 600.000, δε
θυμάμαι), ο μικρός Δήμος Σφακιωτών, και έχουμε υποβάλλει κι άλλες προτάσεις οι οποίες περιμένουμε να δούμε τ’ αποτελέσματά
τους. Στατιστικά να το πάρεις και μόνο δεν πάμε καλά. Δε θα αναφερθώ στα Πράσινα Σημεία, τα είπα στο προηγούμενο
Συμβούλιο, αλλά να πάμε λίγο και στο κομμάτι της ύδρευσης-αποχέτευσης-αντιπλημμυρικών. Η πρώτη φορά που άκουσα τη λέξη
«αντιπλημμυρικά» ήταν για ένα εργάκι πάνω στη Βαυκερή, αν θυμάμαι κάποιων χιλιάδων ευρώ για τρία χρόνια. Η επόμενη φορά
που άκουσα τη λέξη «αντιπλημμυρικά», ήταν αφού είχαμε πλημμυρίσει σε πολλά σημεία και όλα με απευθείας αναθέσεις για να
γίνουν τα έργα. Η λέξη «αντιπλημμυρικό», είναι λέξη που δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο, δεν υπήρχε στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν
υπήρχε.
Όσον αφορά τα έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, τα 3.200.000, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα έργα, δε
μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα απέξω, αφού εκτελούνται 3.200.000. Ωραία, είναι το έργο εδώ ας πούμε του κεντρικού αγωγού,
των 600.000,00 ευρώ ή είναι το έργο των 250.000,00 ευρώ το αντίστοιχο; Γιατί 600.000,00 ευρώ είναι η μελέτη, ο
προϋπολογισμός μελέτης, αλλά η συμβασιοποιημένη είναι 250.000. Αν πάρουμε εμείς τα 350.000 πίσω και βγάλουμε ακόμα ένα
έργο, ο συνολικός προϋπολογισμός παραμένει 600.000, δεν είναι 600.000 και 600.000=1.200.000. Πως λύσατε το πρόβλημα της
καταγραφής του νερού με τακτικότητα; Εγώ σας λέω πως δεν το έχετε λύσει, γίνεται μία προσπάθεια πραγματικά, λαλά θέλει πολύ
παραπάνω, θέλει δουλειά παραπάνω για την καταγραφή του νερού (όπως λέτε εδώ πέρα) και την έκδοση των λογαριασμών. Στο
Σύνδεσμο Ύδρευσης μας λέτε ότι οι οφειλές του Δήμου Λευκάδας είναι 1.439.000 μέχρι το 2015 και το ’16 ήταν 757.000, το ’17
895.000 και το ’18 282.000,00 ευρώ και σήμερα η οφειλή είναι 643.000. Μα αν είναι αυτά τα νούμερα που μας δίνετε, η ίδια οφειλή
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είναι και όταν το παραλάβατε, είναι ακριβώς η ίδια οφειλή, μία πράξη χρειάζεται, αλλά κάπου μπερδεύεστε μάλλον, γιατί τα
643.000 πιθανόν να είναι τα χρήματα τα οποία οφείλει ο Δήμος Λευκάδας στο Σύνδεσμο, ο Σύνδεσμος όμως οφείλει… (….ασαφείς
παρεμβάσεις…..)….Αυτό είναι, ακριβώς. Ο Σύνδεσμος όμως -επειδή το είπατε- χρωστάει πάνω από 2.000.000,00 ευρώ. Άρα, δεν
είναι φανερό από τα παραπάνω -όπως λέτε- ότι η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου είναι πλέον καλή, εδώ λέω ότι
μπερδευτήκατε, όχι, δεν είναι καθόλου καλή, ο Σύνδεσμος χρωστάει γύρω στα 2.400.000. Απλώς ο Δήμος αυτά που πλήρωνε όπως και ο προηγούμενος- παραμένει σ’ αυτό το 600.0000, αλλά ο Σύνδεσμος συνεχίζει να μπαίνει μέσα, έχουμε φτάσει στο
2.400.000, εγώ το θυμόμουν 500.000 κάποια στιγμή στο παρελθόν.
Ζεύξη Λευκάδας. «Είναι προφανώς -μας λέτε- από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Ο βασικός λόγος είναι η ανάγκη
αποσυμφόρησης της πόλης από το τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο.» Αυτό μας λέτε (είναι προφανώς από τις κορυφαίες
προτεραιότητές μας).
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ. αριθ. 54.
ο
12 θέμα: «Σχετικά με το έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Λευκάδας-Αιτωλοακαρνανίας» (δεύτερη σελίδα): «….Είναι γεγονός ότι η
νέα είσοδος αποτελεί μία αναγκαιότητα για το νησί, δεν πρέπει να θεωρείται όμως πανάκεια και δεν αποτελεί για εμάς
προτεραιότητα, έργο προτεραιότητας.» Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. «….Δε θα δώσει την αναπτυξιακή πνοή που θέλει η
Λευκάδα, για την οποία άλλου είδους σχεδιασμός και άλλες προτεραιότητες στις υποδομές της είναι απαραίτητες.» Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιος είπε για ’15…» (…) (….ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Συμφωνώ απόλυτα όποιος μιλάει για ’18,
γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο σχεδιασμός πρέπει να αλλάζει, τα δεδομένα αλλάζουν πάντα, δε διαφωνώ, απλώς…
(…..ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρόεδρε, εγώ ειλικρινά σας μιλάω, επειδή δε θέλω να… Έχω πάρα
πολλά να πω, αλλά πέρασα το εικοσάλεπτο, ελπίζω σε μία διαφορετική συνεδρίαση, δηλαδή, να πούμε για τις αθλητικές… Για τα
λεφτά που έχουμε χαλάσει στον αθλητισμό (τα υπόλοιπα), να πούμε για τα πεζοδρόμια, είναι πάρα πολλά αυτά… Με ρώτησε
κάποιος: «Πόσο χρόνο θες;» Και του λέω: «Δε μου φτάνουν οι δύο ώρες βέβαια σε καμία περίπτωση», αλλά θα σεβαστώ τη
διαδικασία έτσι όπως την ορίσαμε, σας είπα το πρωί που μιλήσαμε στο τηλέφωνο δε γνώριζα ποια θα ήταν ακριβώς η διαδικασία,
δηλαδή, εφόσον είδα κι αυτά έπρεπε να απαντήσω σε κάποια απ’ αυτά, οπότε νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ πέρα παρότι έχω
πάρα πολλά να πω, ελπίζω ότι σε ένα χρόνο από σήμερα και μέχρι τέλος Ιουνίου όπως λέει και ο κώδικας, στην επόμενη ειδική
συνεδρίαση, πραγματικά, να έχουμε αυτά τα στοιχεία, έτσι ώστε όταν κάνουμε Απολογισμό· να κάνουμε Απολογισμό, δηλαδή να
δούμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε, δεν πειράζει αν δεν κάναμε, έτσι; Να δούμε όμως τι κάναμε.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Γληγόρη. Συνάδελφοι, υπάρχει μία σκέψη στο Προεδρείο, αν θέλετε να την κάνουμε και
πρόταση, επειδή βλέπω τους Προέδρους των Κοινοτήτων και αραιώνουν, αν θέλετε και συμφωνείτε όλοι να δώσουμε
προτεραιότητα στους Προέδρους των Κοινοτήτων να μιλήσουν, αν υπάρχει έστω και μία διαφωνία, δύο… (….ασαφείς
παρεμβάσεις…..)….Είπαμε ότι ο χρόνος ομιλίας για κάθε έναν από τους Προέδρους ή τους Δημοτικούς Συμβούλους θα είναι πέντε
λεπτά.
Μήτσουρας: (…..Εκτός μικροφώνου……) Εγώ θέλω να μιλήσω, έχω σειρά.
Πρόεδρος: Προχωρούμε στη διαδικασία λοιπόν, να προηγηθούν οι Σύμβουλοι. Όποιος Σύμβουλος θέλει να προηγηθεί των
Προέδρων. Ο κύριος Μήτσουρας έχει το λόγο (για πέντε λεπτά το πολύ).
Μήτσουρας: Κύριε Δήμαρχε, στο σημερινό σας Απολογισμό, αν εξαιρέσουμε τα έργα από το σεισμό και τα σκουπίδια που άλλοι
σας τα ετοιμάσανε (οι προηγούμενοι όπως είπατε), είναι φτωχός, γι’ αυτό και φεύγετε. Θέλω να με ακούσετε να σας πω ότι η ζωή
στη Λευκάδα δε ξεκίνησε το ’14, ούτε στην Ελλάδα το ’15. Πριν από εσάς υπήρξαν άνθρωποι που δούλεψαν γι’ αυτή την πόλη, γι’
αυτό το Νομό και γι’ αυτή την περιοχή, όταν πριν τριάντα τόσα χρόνια ήρθε νερό στη διψασμένη Λευκάδα από 200 χιλιόμετρα
μακριά, έργο τότε «φαραωνικό» (όπως λέγατε για κάποια άλλα). Έγινε αποχέτευση και βιολογικό στη μικρή Λευκάδα των 5.000
κατοίκων, όταν δεν είχαν μεγαλουπόλεις. Έγιναν σχέδια και μία Λευκάδα που ήταν απ’ τον Άγιο Μηνά μέχρι την παραλία
τριπλασιάστηκε. Έγινε μία μαρίνα· που είναι μία πόλη μέσα στην πόλη πολύ μοντέρνα. Έγινε αποχέτευση, βιολογικόςπεριφερειακός στον Ελλομένο, οσονούπω θα λειτουργεί από του χρόνου το Αγκυροβόλιο Βασιλικής και όταν συζητώ με
οποιονδήποτε από εσάς, μου λέτε: «Άλλες εποχές ήσασταν τυχεροί, λίγο να προσγειωθούμε.» Έχετε και τώρα Δήμο, Περιφέρεια,
Κυβέρνηση. Ούτε τότε δεν ήταν ρείπια τα λεφτά, πεταμένα.
ον
Κύριε Δήμαρχε, είστε ο πιο τυχερός Δήμαρχος, ξέρετε γιατί; 1 Έχετε πέντε χρόνια θητεία. Σήμερα απολογείστε για τρία
χρόνια και πέντε μήνες, ίσον μία προηγούμενη θητεία. Έχετε έσοδα από τη μαρίνα που δεν τα είχαν άλλοι, 1.600.000 μας είπατε
προχθές για το ’17. Έχετε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που κάποιοι τρέχαμε να γλιτώσουμε τη φυλακή και εσείς εισπράττετε. Αυτά τα
δύο είναι μοχλοί ανάπτυξης από μόνα τους. Βρήκατε στα συρτάρια σας πολλές μελέτες, γιατί οι τότε διαπνεόμαστε απ’ την ιδέα του
20ετους σχεδιασμού.
Στον Απολογισμό σας αφιερώνετε δέκα γραμμές για την καθημερινότητα. Την ακούνε ο κόσμος και δε ξέρει ούτε τι είναι
αυτό. Ακούστε λοιπόν, εισπράττετε απ’ τα ανταποδοτικά, ποια είναι αυτά; 1. Φωτισμός-καθαριότητα, 2. ύδρευση, 3. τέλος διαμονής
παρεπιδημούντων, 4. πεζοδρόμια, 5. παραλίες-ξαπλώστρες και το Λιμενικό Ταμείο που απ’ την περιοχή μου εισπράττει ένα
σκασμό λεφτά. Τι κάνετε μ’ αυτά; Θα μπορούσατε, εάν αυτά βάζατε εργαζόμενους, εργάτες σε κάθε κουτάκι χωριστά να πάρετε
εκατό εργάτες, πηγαίνετε όμως με ό,τι πάρετε απ’ την καθαριότητα και περιμένετε τα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. να κάνετε
μερεμετάκια, και αναγκάζονται οι Πρόεδροι, έφυγε ο φίλος μου ο Θειακός, δεν είναι εδώ ο Ανυφαντής· που κάνανε έρανο προχθές
να καθαρίσουν την περιοχή τους και αν δεν ήσαστε· που είναι κι αυτό μέσα απ’ την τύχη σας, να έχετε Συλλόγους σ’ όλη την
ανατολική Λευκάδα (Λυγιά, Νικιάνα, Περιγιάλι, Νυδρί, Χαραδιάτικα, Βλυχό) να τρέχουν πράγματα· θα βρωμούσαμε ολόκληροι.
Υποθαλάσσια. Λέτε: «Θα αποσυμφορήσει την πόλη», είναι και η ναυσιπλοΐα, το είπαμε προχθές το πρόβλημα του
Λιμενικού Ταμείου στο business plan. Ήταν απαραίτητο να είχε γίνει χθες, καθυστέρησε απ’ την ιδεοληψία σας. Τότε, το 2014 το
λέγατε: «Έργο φαραωνικό που θα προκαλέσει τους Λευκαδίτες», σήμερα το γράφετε: «Έργο πνοής» (όπως είναι). Σπεύσετε.
Περιουσία. Στο Δήμο Ελλομένου (που ξέρω καλά), έχει φιλέτα. Φαγιάς 150 στρέμματα. Άγιος Βασίλης 80-100 στρέμματα.
Νιοχώρι, το Καπέλο πάνω-πάνω. Βλυχό-Χαραδιάτικα, το βουνό που μας χωρίζει, το μισό απ’ τη μέση και πάνω. ΚατωχώριΦτερνό… Όλα έχουν δημοτικές εκτάσεις σπουδαίες, νότια και δυτική Λευκάδα ό,τι έχει περισωθεί. Σκάροι, εγκαλούσατε τους
προηγούμενους για την ανάπτυξή τους. Τι έχετε κάνει τέσσερα χρόνια; Τίποτα. Ανάπτυξη. Έχουμε ανάγκη από ποιότητα και όχι
άλλη ποσότητα, δε φτάνουν ούτε οι δρόμοι μας, ούτε το νερό μας, ούτε τίποτα, δεν έχουμε ζητούμενο πιο πολύ κόσμο. Ποιότητα.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε 15 μήνες θητεία ακόμη. Αφήστε τις ιδεοληψίες και τις σκέψεις στους προηγούμενους που έχουν
δουλέψει πριν από εσάς με σχεδιασμό και όραμα και σας κομπλεξάρει και τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε, «προκάνουμε» (που έλεγε και ο
Χαρίλαος). Να σας πω και κάτι, μ’ ακούτε και ας μη με βλέπετε, «εκεί που είστε ήμουν και εδώ που είμαι θα ‘ρθετε», και να βρείτε
το μεγαλείο ψυχής που εγώ καταθέτω εδώ, να κάνετε προτάσεις για να λειτουργήσει ο Δήμος. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Μήτσουρα. Επιμένω στην πρόταση που…
Ομιλητής: Επί της διαδικασίας. Εμείς παραχωρούμε τη θέση στους Προέδρους, εφόσον θέλει κάποιος να μιλήσει και θα
μιλήσουμε μετά. Δηλαδή, η Ζωή Σκιαδά κι εγώ παραχωρούμε τη θέση μας.
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Πρόεδρος: Συνάδελφοι, συμφωνείτε να δοθεί προτεραιότητα στους Προέδρους (πρόταση που κατατέθηκε από το Προεδρείο);
Συμφωνείτε. Επομένως, όποιος Πρόεδρος της Κοινότητας θέλει να πάρει το λόγο για πέντε λεπτά μπορεί να το δηλώσει. Υπάρχει
κάποιος Πρόεδρος που θέλει να λάβει το λόγο; Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τσουκαλάδων κύριος Βεργίνης έχει το λόγο (για πέντε λεπτά
το πολύ).
Βεργίνης (Πρόεδρος Τ.Κ. Τσουκαλάδων): Να ακουστεί και η φωνή ενός Προέδρου, νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί, δεν
εκπροσωπώ βέβαια τους Προέδρους, εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου και την Κοινότητά μου. Καταρχάς, θέλω να πω ότι το
πολιτικό υπόβαθρο δόθηκε από τους επικεφαλής των παρατάξεων, εγώ δε θα μιλήσω πολιτικά, θα μιλήσω μόνο και μόνο για αυτά
που συμβαίνουν στο δικό μας το χώρο, στην Κοινότητά μου, φαντάζομαι και στις υπόλοιπες Κοινότητες. Η εξίσωση που είπε
προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, η εξίσωση «εργαζόμενοι-χρηματοδότηση» φαίνεται πάρα πολύ στα χωριά μας, στις
Κοινότητές μας. Ο Καλλικράτης είναι αυτός -το έχω πει και κάποιες άλλες φορές- που «έχει ευνουχίσει» την τοπική αυτοδιοίκηση
(κυριολεκτικά δηλαδή), τα χωριά μας από τον Καλλικράτη έχουν απομονωθεί, έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους και μοναχά
κάποιες ηρωικές προσπάθειες κάποιων Προέδρων, Τοπικών Συλλόγων και μερικών εθελοντών, όταν και αν βρεθούν κι αυτοί. Η
καθημερινότητα είναι αυτή που μας βασανίζει καθημερινά στα χωριά μας, το αν θα ανάψουν οι λάμπες, αν θα καθαριστεί ο
δρόμος, αν θα έχουμε καθαρισμό των αγροτικών δρόμων, αν θα φτιαχτούν οι αγροτικοί δρόμοι ύστερα από κάποια πλημμύρα που
έχει γίνει… Ένας καθημερινός πόλεμος, μία καθημερινή μάχη είναι αυτή. Θέλω να πω, εκτός απ’ αυτή την καθημερινότητα, ένα
άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που μας βασανίζει είναι κάποια μικροέργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνονται στα χωριά μας δε
μπορούν να εκτελεστούν, όχι γιατί δεν το θέλει η πολιτική ηγεσία του Δήμου, αλλά γιατί η γραφειοκρατία, οι υπάλληλοι είναι αυτοί
που δεν αφήνουν να υλοποιηθούν, δε μπορεί να γίνει από… (…) αν γίνεται, γίνεται κάθε φορά καθυστερημένα, με αποτέλεσμα να
μην τελειώνει τίποτα. Παράδειγμα, ας πούμε στο δικό μας χωριό είχε προγραμματιστεί απ’ την πρώτη χρόνια που είχε (.) ένα
κομμάτι Ε.Σ.Π.Α., ένα μικρό έργο και ακόμα δεν κατάφερε να τελειώσει, μετά από τριάμισι χρόνια, παλεύετε ακόμα να τελειώσει.
Εκείνο το περίφημο χιλιάρικο που μας δίνετε κάθε χρόνο. Το ‘χω πει κι’ άλλες φορές, γιατί έχω ασχοληθεί πάλι με την
οικονομική διαχείριση του δημοσίου μιας και έτυχε να είμαι Διευθυντής του σχολείου, ότι αυτό το χιλιάρικο θα μπορούσε να είχε
δοθεί, να δουλεύεται όλη τη χρονιά και όχι μονάχα δύο μήνες το καλοκαίρι· που και ακόμα δε μας έχει δοθεί, ακόμα δεν έχει δοθεί
το χιλιάρικο, το ξέρετε αυτό και οι ανάγκες στα χωριά μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και δε ξέρω πότε θα δοθεί το χιλιάρικο, αυτό
βέβαια που δεν είναι σε καμία περίπτωση χιλιάρικο, και επειδή δεν είμαι απ’ αυτούς τους ανθρώπους που… Δε θέλω να μηδενίζω
τα πάντα, θέλω να αποδώσω αυτό που λένε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.» Φέτος στο χωριό μας έχουμε νερό μέχρι τώρα, κάθε
χρόνο ήταν το πολύ μεγάλο μας πρόβλημα, ο μεγάλος μας αγώνας «να έχουμε νερό το καλοκαίρι», μέχρι τώρα -να χτυπήσω ξύλο
που λένε- δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Ένα δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι πιστεύουμε ότι λύθηκε το πρόβλημα με το
Κτηματολόγιο, θα αρχίσει να επαναδιορθώνονται τα λάθη που είχαν γίνει, ένα πρόβλημα που από το ’95 βασανίζει τους κατοίκους
του χωριού μας, από το ’95 και έχουμε 2018, με αποτέλεσμα πάρα πολύς κόσμος να τρέχει στα δικαστήρια με αγωγές, με λεφτά
και με ένα σωρό άλλα πράγματα.
Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ολ’ αυτά τα (τρία) χρόνια που ερχόμαστε εδώ στο Δήμο, πραγματικά βλέπω με όλους τους
αιρετούς που έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα, από τον κύριο Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο Αντιδήμαρχο, εντεταλμένο Σύμβουλο, μια
διάθεση συνεργασίας, μία διάθεση δουλειάς, μία διάθεση προσφοράς. Αυτή όμως πρέπει να μεταφραστεί και στην πράξη. Αυτά
ήθελα να πω, ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Βεργίνη. Συνάδελφοι, έχει ζητήσει το λόγο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, γιατί έχει κάποια
ανειλημμένη υποχρέωση, αν θέλετε να κατανοήσουμε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση και να δώσουμε το λόγο στον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου για πέντε λεπτά. Την κατανόηση σας συνάδελφοι.
Μήτσουρας: (…..Εκτός μικροφώνου……) Μου επιτρέπεις να κάνω μία διευκρίνιση;
Πρόεδρος: Στη διαδικασία, Πέτρο;
Μήτσουρας: (…..Εκτός μικροφώνου……) Ναι.
Πρόεδρος: Παρακαλώ.
Μήτσουρας: Συνάδελφοι, συμπολίτες μου, εγώ επέμενα σε κάτι γιατί είναι κεκτημένο δικαίωμα και δε θέλω να χαθεί, συγγνώμη γι’
αυτό.
Πρόεδρος: Σεβαστό. Ο κύριος Σκιαδαρέσης έχει το λόγο (το πολύ για πέντε λεπτά). (……ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Ζήτησα την
κατανόησή σας, να προηγηθεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, γιατί έχει μία ανειλημμένη υποχρέωση (έτσι μας δήλωσε) και
πρέπει να αποχωρήσει. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου έχετε το λόγο.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα ‘θελα να τονίσω όμως ότι είμαι εδώ τρεις ώρες όπως
και οι Πρόεδροι κ.λπ., άκουσα προσεκτικά το Δήμαρχο δύο ώρες, θα περίμενα να είναι τουλάχιστον στην αίθουσα να ακούσει και
εμάς.
Ομιλητής: Κύριε Σκιαδαρέση, οι Αντιδήμαρχοι δε σας φτάνουν;
Πρόεδρος: Και ο Δήμαρχος ακούει κύριε Σκιαδαρέση, ακούει.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Οκέι.
Ομιλητής: Όχι κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, γιατί αν οι Αντιδήμαρχοι για τον κύριο Σκιαδαρέση είναι…
Πρόεδρος: Μη διακόπτετε συνάδελφοι, παρακαλώ.
Ομιλητής: Με συγχωρείτε, αν είμαστε διακοσμητικά στοιχεία να φέρουμε το Δήμαρχο μέσα και να βγούμε έξω εμείς.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Δεν είπα ότι είστε διακοσμητικά στοιχεία, δεν είπα αυτό το πράγμα.
Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο συνάδελφοι, μην κάνετε διάλογο.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Δεν υπάρχει λόγος τώρα να δημιουργείτε θέμα…
Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Δεν υπάρχει λόγος τώρα να δημιουργούμε θέμα.
Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο και κύριε Σκιαδαρέση, δεν υπάρχει λόγος να οξύνουμε τα πράγματα, μπορείτε να μιλήσετε επί του
Απολογισμού.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Συμφωνώ, συμφωνώ.
Πρόεδρος: Παρακαλώ, έχετε το λόγο (για πέντε λεπτά).
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομος στην τοποθέτησή μου.
Η διαδικασία της δημόσιας λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής είναι μία ανοικτή δημοκρατική διαδικασία και θα πρέπει να
επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των πολιτών. Η αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να
αναζητηθούν ευρείες συγκλίσεις και συνεργασίες και η Λευκάδα είναι το κοινό σημείο αναφοράς όλων μας. Η Λευκάδα πρέπει να
μας ενώνει. Η κριτική και διαφορετική προσέγγιση δε μπορεί να λαμβάνει ισοπεδωτικά χαρακτηριστικά και να μηδενίζει κάθε θετική
δράση η παρέμβαση. Στο δημόσιο λόγο οφείλουμε να καταθέτουμε προτάσεις, να έχουμε θετική συνεισφορά. Αυτό θα
προσπαθήσω να κάνω. Η Λευκάδα πρέπει να μπει στο χάρτη των τουριστικών προορισμών και αυτό αποτελεί μία πολυεπίπεδη
διαδικασία που απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό. Θετική κάθε προσπάθεια που γίνεται για τον τουρισμό, τουριστική ανάπτυξη όμως
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σημαίνει ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης και προβολής του νησιού. Προϋποθέτει συνένωση δυνάμεων και μία νέα και
σύγχρονη προοπτική. Ας δούμε τι συμβαίνει σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, ποιες βέλτιστες πρακτικές εφαρμόζονται εκεί
πέρα. Βλέπουμε ότι σε κάθε τουριστικό προορισμό υπάρχει ένα ανεξάρτητο όργανο φορέας για την τουριστική προβολή στον
οποίο συμμετέχουν φορείς και ιδιώτες. Το θαύμα της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου δημιουργήθηκε απ’ τον Οργανισμό
προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ.). Στη Σαντορίνη δημιουργήθηκε φορέας διαχείρισης και προβολής τουριστικού
προορισμού. Και στις δύο περιπτώσεις με τη συμμετοχή φορέων αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Προτείνω λοιπόν σήμερα τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για τη Λευκάδα με συμμετοχή
όλων των ιδιωτικών φορέων αλλά και της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου, φυσικά του Επιμελητηρίου, ένας Οργανισμός που θα
λειτουργεί με ευελιξία, θα χρησιμοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία marketing και επικοινωνίας και θα υλοποιεί μία ολοκληρωμένη
στρατηγική προβολής και προώθησης του τουρισμού στη Λευκάδα.
Έχω ήδη επεξεργαστεί ένα σχέδιο και θα ήταν τιμή για εμένα να το μοιραστώ με τους αιρετούς εκπροσώπους των
πολιτών της Λευκάδας, το Δημοτικό Συμβούλιο και είμαι στη διάθεση όλων για να το συζητήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα
στείλω μία συνοπτική περιγραφή αυτής της πρότασης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τις παρατάξεις, το Δημοτικό
Συμβούλιο και τους φορείς. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Δήμος δε μπορεί μόνος του. Σ’ όλους τους κορυφαίους τουριστικούς
προορισμούς η προβολή γίνεται με τη συμμετοχή των φορέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η προσπάθεια είναι κοινή. Γι’
αυτό, πιστεύω ότι το «brand» της Λευκάδας μπορεί να δημιουργήθηκε από το Επιμελητήριο, αλλά ανήκει σε όλους, ανήκει στη
Λευκάδα. Συνεπώς, θα πρέπει να ξεφύγουμε απ’ τη λογική «ποιος το έκανε» και να δούμε όλοι μαζί πως μπορούμε να το
αξιοποιήσουμε για το καλό της Λευκάδας.
Να έρθω στο θέμα της καθαριότητας. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν και οφείλουμε να
αναγνωρίζουμε και τις θετικές κινήσεις που έκαναν οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές αλλά και η σημερινή, όπως η τοποθέτηση
υπογειοποιημένων κάδων και οι προσπάθειες για το εργοστάσιο.
Εγώ θα αναφερθώ στην καθημερινότητα και στην εικόνα που αναδύει η Λευκάδα στους επισκέπτες αλλά και στους
δημότες. Μία εικόνα που πρέπει να είναι όμορφη και ελκυστική.
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και όχι για να κινηθούμε ανταγωνιστικά προς τη Δημοτική Αρχή. Το κάναμε πράξη στο
Επιμελητήριο με τα καλαθάκια που τοποθετήσαμε στο Νυδρί, με τους οδοκαθαριστές που είχαμε στο Νυδρί, Βασιλική, Αγ. Νικήτα
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά και με εθελοντικές δράσεις καθαρισμού και είμαστε στη διάθεση όλου του Δημοτικού
Συμβουλίου και όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής για να συζητήσουμε ανάλογες κινήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο άμεσο
μέλλον. Οφείλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να αναζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Πράγματι, υπάρχει πρόβλημα στην
καθαριότητα και το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να αναλωθούμε σε μία ανούσια αντιπαράθεση. Αντίθετα,
πρέπει να ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση, να βρούμε και να προτείνουμε λύσεις για να αλλάξει η εικόνα της Λευκάδας μας. Να
αναζητήσουμε βέλτιστες λύσεις που ξεκινούν απ’ την ανατροπή του μοντέλου καθαριότητας του Δήμου, ως την εκχώρηση μέρους
ο
του έργου της αποκομιδής μετά από μελέτη σε ιδιώτη με δύο όμως βασικά κριτήρια (και κοιτάω το φίλο μου Θωμά): Το 1 είναι να
ο
μειωθεί το κόστος για το Δήμο και τον πολίτη που πληρώνει τέλη και το 2 είναι να βελτιωθεί το επίπεδο καθαριότητας, δεν πρέπει
να φοβόμαστε μία τέτοια εξέλιξη, εφόσον τηρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις και βέβαια, δεν πρόκειται να χάσει κανένας
εργαζόμενος του Δήμου τη θέση του.
Έρχομαι στο θέμα των τελών τα οποία αυξήθηκαν. Εκτιμώ ότι η κοινωνία έχει ήδη υποστεί μία άνευ προηγουμένου
υπερφορολόγηση και χρειάζεται πλέον ένα διαφορετικό μήνυμα. Η αύξηση των εσόδων του Δήμου δεν περνάει μόνο μέσα απ’ την
αύξηση των τελών, περνάει μέσα από την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου, από την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης στην ύδρευση. Μπορεί να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα μέσα απ’ όλα
αυτά, το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων σημαίνει έσοδα για το Δήμο, όπως και η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Η αλλαγή του
μοντέλου διαχείρισης στην ύδρευση με τη δημιουργία μίας Δ.Ε.Υ.Α.· που το νομοσχέδιο που κατατέθηκε επιβάλλει πλέον να
λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με τους κανόνες της αγοράς, θα συμβάλλει στη μείωση της οικονομικής αιμορραγίας
που προκαλεί στο Δήμο το σημερινό μοντέλο. Στη βελτίωση της υδροδότησης και της ποιότητας του νερού. Στη δημιουργία νέων
δικτύων και υποδομών. Αυτή είναι μία ακόμα πρόταση (η τρίτη που καταθέτω).
Η τέταρτη πρόταση που καταθέτω σήμερα είναι το άνοιγμα ενός διαλόγου για τον επανυπολογισμό και την
επανακοστολόηγηση τελών και υπηρεσιών στο Δήμο Λευκάδας με κριτήριο τον εξορθολογισμό και τη δίκαιη κατανομή. Σ’ αυτό το
διάλογο πρέπει να συμμετέχουν φορείς αλλά και πολίτες. Κυρίες και κύριοι…
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Σκιαδαρέσης (Πρόεδρος Επιμελητηρίου): ….μας ενώνει όλους η Λευκάδα, το λέω και το πιστεύω. Θεωρώ ότι όλοι όσοι είμαστε
εδώ, αλλά και η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ανοίξουμε ένα νέο δρόμο
συνεννόησης και συνεργασίας. Η Λευκάδα δεν αλλάζει με ιδεοληψίες, άγονες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Η Λευκάδα μπορεί
να αλλάξει μόνο με προτάσεις, με νέες ιδέες μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση των δυνάμεων, δεν περισσεύει κανείς. Σας
ευχαριστώ που με ακούσατε.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκιαδαρέση. Να περάσουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους. Ο κύριος Βικέντιος, ο κύριος
Ζουριδάκης κ.λπ..
Ο κύριος Βικέντιος έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Βικέντιος: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, διακρίνω την άψογη διαδικασία που εκτελείς ολ’ αυτά τα χρόνια, παρά
κάποιοι συνάδελφοι, κάποια στιγμή έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, εγώ ποτέ δε θα αναφερθώ για το παρελθόν. Για το παρελθόν
μίλησε ο Πέτρος Μήτσουρας, τι έχει γίνει, τι παραλάβατε, αλλά εγώ θα είμαι συγκεκριμένος για τρία θέματα. Δεν πρέπει ποτέ να
σκεφτόμαστε τι έγινε πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να σκεφτόμαστε το αύριο. Ο αείμνηστος Μπέλλος έλεγε: «Ο θεσμός
παραμένει, οι άνθρωποι φεύγουν», και πραγματικά έτσι είναι, σήμερα εσείς, αύριο εμείς, μεθαύριο κάποιοι άλλοι.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δε λέω ότι… Το ‘χω πει και στον προϋπολογισμό ότι καταβάλλονται κάποιες προσπάθειες, αλλά με
αργούς ρυθμούς. Βλέπουμε χρήματα αλλά δεν απορροφούνται και το οποίο μπορώ να πω ότι το παραδεχτήκατε, ότι πράγματι
κάπως έτσι είναι, ότι είναι αρκετά χρήματα από τους σεισμούς, τα οποία ακόμα είναι -και ενδεικτικά θα πω- μία μικρή
απορρόφηση.
Πάμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο ίσως αναλώθηκε στα οικονομικά, στα τεχνικά, εγώ θα πω για την αγροτική
οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία στο Δήμο έχει παραλύσει, δεν υπάρχει. Θα μου πείτε: «Γνωρίζετε όλοι το Δήμο;» Κατά 80%. Από
κει που προέρχομαι, το 43% του πρώην Δήμου Απολλωνίων, γνωρίζω απ’ τη μία άκρη στην άλλη, τα 43.000 τ.μ.. Υπεγράφη μία
σύμβαση 18-04-2018 από την κυρία Αλεξοπούλου. Σήμερα περιμένουμε να δώσει το οκέι σε κάποιον άλλον εργολάβο, να του
αναθέσει αυτή και ακόμη δεν έχει στείλει την αλληλογραφία που πρέπει και έχουμε μία καθυστέρηση δύο χρόνια. Σας λέω και το
είπα και προχθές στο Συμβούλιο: Δε μπορεί ο κάθε Συβριώτης ή ο κάθε Αγιο-Πετρίτης ή ο κάθε Μαραντοχωρίτης τα 5 χιλιόμετρα
να τα κάνει 25, με τεράστια κόστη. Το πετρέλαιο που έφτασε; Αυτά λοιπόν πρέπει να τρέξουμε, γιατί αν δεν τρέξουμε, και όπως
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πρέπει να τρέξουμε και για τη Λαγκάδα, τα οποία δε θεωρώ ότι έγινε σκόπιμα, ένα μεγάλο έργο και ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί
σύντομα. Πρέπει λοιπόν, μεγαλύτερες ταχύτητες.
Πάμε τώρα στα γήπεδα, στον αθλητισμό. Εμένα με ενδιαφέρει, όλα τα γήπεδα βέβαια τα οποία τέσσερα χρόνια μιλάω,
κάποια έχουν γίνει το «Γεφύρι της Άρτας» (όπως των Σφακιωτών), αλλά και το γήπεδο της Λευκάδας. Προχθές σε μία ένσταση
κάποιου απ’ τα δύο μέλη στην προμήθεια του χορτοτάπητα, έγινε λοιπόν η Επιτροπή, αλλά δυστυχώς αν δεν τρέξουμε δεν
η
πρόκειται να γίνει το έργο αυτό. Φτάσαμε 1 Ιουλίου, ο ‘Τηλυκράτης’ -και συγχαρητήρια στη διοίκηση και στον πρόεδρό της και
στους ποδοσφαιριστές που έφτασε και έγινε πρωταθλητής- δε θα προλάβει ούτε το Νοέμβριο να είναι στον αγωνιστικό χώρο,
καθώς επίσης, τα γήπεδα των Σφακιωτών, το Νυδρί κ.λπ.. Θέλω να πω όμως κάτι, γιατί οι προηγούμενοι και έσοδα του Δήμου,
όχι από προγράμματα, για το γήπεδο Λευκάδας αφιέρωσαν 750.000, εκτός των περιφερειακά γήπεδα, δηλαδή, σε σύνολο γύρω
στο εκατομμύριο. Αν λέω ψέματα, να με διαψεύσει η κυρία Σκιαδά· που είναι σ’ άλλη παράταξη, που ήταν αυτή υπεύθυνη στη
δομή αυτή. (…..ασαφείς παρεμβάσεις….)….Σε παρακαλώ πολύ, ξέρω τι λέω, το αίμα νερό δε γίνεται αγαπητέ Θωμά. Αυτό λοιπόν
είναι πάρα πολύ σημαντικό, (.) την ομάδα να παίξει στον αγωνιστικό χώρο, όπως όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα τον Τηλυκράτη.
Πρέπει να υπογραφεί γρήγορα η σύμβαση της προμήθειας, να πάει στην Οικονομική Επιτροπή και μετά να δοθεί η ανάθεση. Θα
προλάβουμε; Το εύχομαι.
Για τις παιδικές χαρές τα είπα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα απορρίμματα τα είπε η κυρία Καρφάκη, αλλάξαμε
το σχεδιασμό στις 27-07-2014, 5.999, το κάναμε τώρα 10.000,00 ευρώ. Μακάρι! Εύχομαι να γίνει το συντομότερο.
Κύριε Πρόεδρε, μία μικρή ανοχή.
Πρόεδρος: Ολοκλήρωσε, Νίκο.
Βικέντιος: Τουρισμός. Είσοδος της πόλης αλλά ένα μεγάλο έργο το οποίο είχε πάρει και περιβαλλοντολογικούς όρους στη νότια
Λευκάδα το μεγάλο λιμάνι παραμένει εκεί ακόμη, μεταφέρεται. Πρέπει να δώσουμε σημασία για τη νότια Λευκάδα με την Ευρώπη,
είναι ένα σημαντικό έργο που θα δώσει και από τη νότια πλευρά ανάπτυξη στον τουρισμό.
Για τις κοινωνικές δομές, πάντα λέμε όλοι ότι πάνε καλά και στις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές είχαν μία μεγάλη
δυνατότητα και είχαν κάνει παρά πολύ μεγάλο έργο, συνεχίζεται και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό.
Τέλος, για τη Ζεύξη. Μεγάλος ντόρος έχει γίνει, εμείς ψηφίσαμε τη γνωμοδότηση ότι είμαστε υπέρ της υπόγειας Ζεύξης,
εύχομαι λοιπόν να βρεθεί ένας δρόμος για την είσοδο της πόλης της Λευκάδας. Σας ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Να πάμε με τη σειρά των δημοτικών παρατάξεων. Η κυρία Γρηγόρη έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Γρηγόρη: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Δήμαρχε, θα προσπαθήσω πολύ σύντομα και επιγραμματικά να αναφερθώ στα πιο βασικά ζητήματα για εμένα και
πραγματικά με αιφνιδίασε αυτό που στην αρχή διάβασα στο κείμενο που μας δώσατε και άκουσα όμως και σήμερα προφορικά, η
υποτίμηση των αναπτυξιακών έργων σε έργα βιτρίνας. Εγώ δε θα συμφωνήσω μαζί σας σ’ αυτό και κατά την άποψή μου, αυτά
είναι τα έργα που δίνουν το στίγμα της κάθε Δημοτικής Αρχής και δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα υστεροφημίας του κάθε Δημάρχου,
αλλά είναι ζήτημα ουσίας. Το να μας πείτε ότι παρουσιάσατε το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής με ορίζοντα δεκαετίας, αλλά σ’
αυτό τον ορίζοντα δεν υπάρχουν αναπτυξιακά έργα για τη Λευκάδα, εμένα προσωπικά με βρίσκει αντίθετη. (…..ασαφείς
παρεμβάσεις….)….Όχι, αυτό κατάλαβα εγώ και αυτό διάβασα και στο κείμενό σας, ότι δίνουμε προτεραιότητα στα έργα υποδομής
και δεν κάνουμε έργα βιτρίνας.
Πέρα απ’ αυτό, ένα άλλο ζήτημα που εγώ το θεωρώ σημαντικό και πιστεύω ότι δεν έγινε στη διάρκεια αυτής της
τετραετίας μέχρι σήμερα, είναι η προσπάθεια χρήσης της τεχνολογίας και όλων αυτών που μας προσφέρει η τεχνολογία στα έργα
του Δήμου και στην καθημερινότητα των δημοτών. Πολύ επιγραμματικά θα πω δύο λέξεις: «ή Κ.Ε.Π. ή πάρκινγκ», είναι σαν να
ακούγονται φράσεις του μέλλοντος, αλλά εφαρμόζονται δίπλα μας, τα έχει κάνει ο Δήμος Αγρινίου, τώρα εφαρμόζει το e-parking ο
Δήμος Αθηναίων, πρέπει να μπουν κι αυτά στην καθημερινότητά μας και μπορεί να θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να φτιάξουμε
τους αγροτικούς δρόμους που ανέφερε και ο κύριος Βικέντιος, αλλά πλέον είμαστε σε μία άλλη εποχή και νομίζω ότι η Λευκάδα σ’
αυτό έχει μείνει πίσω.
Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινότητα των δημοτών, στα έργα αθλητισμού και πολιτισμού θέλω να πω τι βλέπω εγώ
σαν δημότης, όχι σαν Δημοτικός Σύμβουλος· που αύριο μπορεί και να μην είμαι. Η Λευκάδα το 2018, κύριε Δήμαρχε, δεν έχει
ποδηλατόδρομο. Η Καρδίτσα είναι από τους πρότυπους Δήμους. Η Λευκάδα δεν έχει δημοτικό κολυμβητήριο, δεν έχει
κινηματογράφο, δεν έχει θέατρο, δεν έχει παιδικές χαρές. Εγώ προφανώς και δε θα πω ότι φταίτε εσείς για όλα αυτά που δεν έχει,
ούτε ότι ολ’ αυτά έπρεπε να τα κάνετε εσείς τα τέσσερα χρόνια. Όμως δε μπορώ και να μην παρατηρήσω ότι δεν υπάρχουν. Άρα,
για ποια καθημερινότητα, για ποια ποιότητα ζωής των δημοτών μιλάμε;
Τέλος και θα κλείσω μ’ αυτό, δε θα αναφερθώ σε άλλα ζητήματα, αν και είναι πάρα πολλά, δε μπορώ να μην αναφερθώ
στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη θέση της Αντιπροέδρου που με τιμήσατε όλοι οι συνάδελφοι, για ποιο λόγο, γιατί
αναφέρθηκαν και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων σ’ αυτό και είναι και ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και την κοινωνία
και έχει απασχολήσει και τα μέσα και γίνονται συνεχείς αναφορές ότι υπάρχει ένα έλλειμμα δημοκρατίας στη λειτουργία του
Δημοτικού Συμβουλίου, το ακούσαμε και σήμερα. Δε θα συμφωνήσω απόλυτα, δε θα αδικήσω τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου ο οποίος πραγματικά κάνει προσπάθεια να λειτουργεί επί ίσοις όροις, πραγματικά στη θέση αυτή που είμαι μου έχει
δώσει ρόλο και βήμα, ενώ δεν είναι υποχρεωμένος και θα του το αναγνωρίσω και θα τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, έχω να
πω όμως ότι διαβάζοντας τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου τον οποίο μας τον έχει δώσει το
υπουργείο Εσωτερικών, λέει μέσα: «Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.» Έρχεται λοιπόν ο κάθε
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να εφαρμόσει αυτό τον Κανονισμό και να λέει: «Μην κάνετε διάλογο», γιατί αυτό προβλέπει
ο πρότυπος Κανονισμός. Τι θα περίμενα λοιπόν εγώ από το Δήμαρχο που είναι η φωνή μας στην ΚΕΔΚΕ; Να διεκδικήσετε την
αλλαγή αυτών των ελλειμμάτων δημοκρατίας, να ακούσετε τις φωνές της μειοψηφίας και των επικεφαλής των δημοτικών
παρατάξεων που αναφέρονται σ’ αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας και εσείς είστε η φωνή μας εκεί, ανάμεσα στ’ άλλα που διεκδικείτε
και ανάμεσα στ’ άλλα προβλήματα γραφειοκρατίας που πρέπει να διεκδικήσετε, να διεκδικήσετε κι αυτή την αλλαγή, για να είναι
και πιο σωστή η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Γρηγόρη. Συνάδελφοι, αν θέλετε, να κάνω και μία δεύτερη πρόταση. Επειδή είναι και κάποιοι
συμπολίτες μας να προηγηθούν. (….ασαφείς παρεμβάσεις….)….Όχι. Πάμε με τη σειρά λοιπόν. Ο κύριος Ζουριδάκης έχει το λόγο
(για πέντε λεπτά).
Ζουριδάκης: Καλησπέρα, θα είμαστε σύντομοι, πάμε πάνω από τέσσερις ώρες συνεδρίαση. Ο αρχηγός της παράταξης έκανε μία
εκτενή αναφορά επί των πεπραγμένων του Απολογισμού, εγώ θα πω κάποιες σκέψεις και κάποιες παρατηρήσεις.
Συμμετέχω από όταν ίσχυσε ο Καλλικράτης και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από θέση ευθύνης, του
Αντιδημάρχου και τώρα από τη θέση της μειοψηφίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Καλλικράτη είναι η γραφειοκρατία. Αν δε
σπάσει ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας… Το ζήσαμε και εμείς, το ζείτε και εσείς. Είναι τραγικά τα πράγματα. Ο Κλεισθένης
ελπίζω να τ’ ακουμπήσει. Αν δεν το ακουμπήσει σ’ αυτή τη μεταρρύθμιση, τη γραφειοκρατία, πρώτον, περισσότερες αρμοδιότητες
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στην αυτοδιοίκηση και πόρους, θα είναι ένα αποτυχημένο νομοσχέδιο και θα είναι ένα νομοσχέδιο μόνο για την απλή αναλογική
και τίποτ’ άλλο.
Σήμερα κάνουμε τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, αλλά έχω την αίσθηση και την ευθύνη πως
πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας εμείς σαν παράταξη, τι κάναμε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ο αρχηγός της παράταξης είπε
για τη Δημοτική Αρχή, εγώ θα πω για την παράταξή μας. Προσπαθήσαμε ολ’ αυτά τα χρόνια (τα τέσσερα), με ενεργό τρόπο,
πολλές ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στην ώρα των ερωτήσεων, καμιά φορά παρεξηγιόμασταν και με τον Πρόεδρο, γιατί
μας έλεγε δύο και εμείς κάναμε πέντε ερωτήσεις και αναδείξαμε πολλά θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για όφελος των
δημοτών, για προβλήματα των δημοτών της Λευκάδας που τα έθεταν σε εμάς και εμείς με τη σειρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να
τα θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουν το δρόμο προς λύση. Σ’ όλες τις αποφάσεις, εκτός από αυξήσεις στην
ύδρευση (που κάνατε πρώτα), στα ανταποδοτικά, στους προϋπολογισμούς, γιατί είναι δική σας ευθύνη το κομμάτι τρων
προϋπολογισμών και του τεχνικού προγράμματος, οτιδήποτε άλλο που ήταν για το καλό της Λευκάδας ήμασταν θετικοί και το
ψηφίσαμε.
Συμμετείχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κέρκυρα και δώσαμε και εμείς μαζί σας τη μάχη για το Τ.Ε.Ι. και για τ’
άλλα θέματα της Λευκάδας. Συμμετείχαμε στην Κέρκυρα πάλι, όταν γινόταν η αναδιοργάνωση των αστυνομικών τμημάτων και
παρουσιάστηκε το σχέδιο της αστυνομίας από το Γενικό Γραμματέα και προέβλεπε το κλείσιμο δύο τμημάτων στη Λευκάδα, Καρυά
και Βασιλική και εκεί δώσαμε τη μάχη μας ώστε… Και πραγματικά καταφέραμε στο τέλος όλοι μαζί και το Δημοτικό Συμβούλιο να
παραμείνει το τμήμα της Βασιλικής. Θέλω να τονίσω πως πάντα είμαστε όπου χρειάζεται για το καλό των συμπολιτών μας, του
Καστού, του Καλάμου και της Λευκάδας, για να επιλύουμε τα προβλήματά του όπως μας ψήφισε ο κόσμος και μας έστειλε εδώ.
Έχουμε κάνει και λάθη, έχουμε και παραλείψεις, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, είμαστε σκληρά εργαζόμενοι που
δουλεύουμε δεκαπέντε ώρες την ημέρα, καμία φορά δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε και όλα τα θέματα και ερχόμαστε στο
Συμβούλιο και δίνουμε τη μάχη μας για το καλό των συμπολιτών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ούτε σκεπτόμαστε να κάνουμε
καριέρα πολιτικού, ούτε όρεξη έχουμε, μας αρέσει να υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένα μεράκι, κι εγώ προσωπικά
θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο δύο τετραετίες που με έχει στείλει εδώ πέρα και με έχει ψηφίσει, τους συμπολίτες μου στον
πρώην Δήμο Ελλομένου και πραγματικά να τους ευχαριστήσω που με εμπιστευτήκανε. Να προχωρήσω λίγο και να πω δύο-τρία
πραγματάκια για τη Δημοτική Αρχή.
Ξεκινήσατε τα πρώτα τρία χρόνια, πραγματικά και το λέω με στεναχώρια, ποτέ δε δεχτήκατε καμία πρόταση της
μειοψηφίας. Ό,τι φέρνατε αυτό ήταν χωρίς ένα κόμμα. Τέλος! Μετά τα τρία χρόνια βάλατε τη σύνεση και θα σας θυμίσω πως εμείς
σαν μειοψηφία δεν το κάνατε αυτό και εγώ προσωπικά σε ένα θέμα που δεν περνούσε, θα σου θυμίσω Πρόεδρε, είχε δεκαέξι
ψήφους και ήταν απαραίτητο για τη λειτουργία του Δήμου, είχα ψηφίσει παρών, πήρα τη ψήφο μου πίσω και ψήφισα να περάσει
το θέμα. Τόσο μεγάλη σύνεση έχουμε δείξει σ’ αυτό το Συμβούλιο εμείς σαν μειοψηφία. Τα τρία πρώτα χρόνια πραγματικά δεν το
δείξατε, ομολογουμένως. Ήσασταν τυχεροί σαν Δήμος γιατί παραλάβατε ένα οργανωμένο Δήμο απ’ την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή, οργανωμένες υπηρεσίες οικονομικές και πραγματικά συνεχίζετε αυτή την ανάπτυξη των χρόνων αυτών από το ’11 έως
τώρα με ανοδικά στοιχεία, έτσι είναι. Εμείς όμως δεν είχαμε την τύχη… …..Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλέσω δύο λεπτά να πω δύο
σκέψεις, είμαι και από τους λίγους που προέρχομαι από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. (….ασαφείς
παρεμβάσεις….)….Εντάξει, αλλά σε παρακαλώ πολύ. Θα τα πω γρήγορα. Εμείς, δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη γιατί ήμασταν
τριάμισι χρόνια θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει πέντε χρόνια θητεία, ήμασταν στη συνένωση του Καλλικρατικού Δήμου με
12.000.000 έλλειμμα. Η πρώτη Σ.Α.Τ.Α. -να θυμίσω στον κόσμο- πήγε στο έλλειμμα, όπως συνέβαλλε ο Καστός και ο Κάλαμος με
πάνω από 2.000.000 για το έλλειμμα. Δυστυχώς εμείς, τότε οι κυβερνήσεις δε μας δώσανε 2.000.000 να καλύψουμε οφειλές
παρελθόντων ετών και αναγκαστήκαμε σε δανεισμό, γιατί ήταν ασφυκτικός ο κλοιός με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και
οτιδήποτε άλλο. Απλά τα θυμίζω γιατί η εποχή ’11-’14 ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ την εποχή ’14-’18. Κυβέρνηση δικιά σας,
Περιφέρεια δικιά σας, όλα ήταν δικά σας, και το καλό; Η Κυβέρνηση λίγους Δημάρχους δικούς της, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για
τη Δημοτική Αρχή, γιατί ανοίγανε οι πόρτες πάντα στο Δήμαρχο που έτρεχε στην Αθήνα. Έλεγε, αυτοί που ήταν στο προηγούμενο
Συμβούλιο κατηγορούσανε τις αναθέσεις και τις κατατμήσεις. Αναγκαστήκατε να τις εφαρμόσετε, γιατί δε θα μπορούσατε να
διοικήσετε, τότε όμως τα είχατε κάνει ανάρτηση στο διαδίκτυο και κατηγορία.
Τους Προέδρους, πάντα λέγατε για τους Προέδρους. Τι λένε οι Πρόεδροι; Έχω την αίσθηση πως δεν τους ρωτάτε
καθόλου πλέον, ειλικρινά το λέω αυτό, τα χωριά είναι ξεχασμένα. Καταφέρνει κάθε Πρόεδρος ανάλογα με τις επαφές που έχει με
τους Αντιδημάρχους. Αν έχει καλές επαφές, κάτι θα πάρει. Αν δε διεκδικήσει δε θα πάρει τίποτα. Έτσι είναι.
Αθλητισμός. Τυχεροί, 1.000.000 χρηματοδοτήσεις, Περιφέρεια και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχουν
καθυστερήσεις στο γήπεδο των Τσουκαλάδων πάμε στα δύο χρόνια τώρα, είναι μεγάλες, ή των Σφακιωτών.
Θα πω τώρα δύο λόγια για τον πρώην Δήμο Ελλομένου. Θεωρώ, ο μεγάλος αδικημένος την τετραετία σε
χρηματοδοτήσεις, αυτή την τετραετία, πραγματικά το λέω, είναι: Περιγιάλι, Νυδρί, Μεγάλο Αυλάκι «η ατμομηχανή» του τουρισμού
στη Λευκάδα, ξεκινάμε πρώτοι, τελειώνουμε τελευταίοι και παρακαλάμε να πάρουμε ένα έργο, παρακαλάμε με το σταγονόμετρο με
τα λεφτά· που έπρεπε αυτό το κομμάτι να στηριχθεί και τα χωριά και ο Μικρός Γιαλός και η Ρούδα και ο Πόρος· που είναι κι αυτό
ένα κομμάτι τουριστικό με περισσότερα χρήματα.
Αυτά έχω να πω και πραγματικά δε χρειάζεται να ισχύσει η απλή αναλογική για να ‘χουμε σύνεση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, συναίνεση· οφείλετε να το αποδείξετε, εμείς το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως αυτό το γεγονός και να μας καλείτε
όταν γίνονται κάποιες συσκέψεις, το ξαναείπα και στο παρελθόν, κάνατε σύσκεψη στο Νυδρί, ούτε εγώ καλέστηκα, ούτε ο Πέτρος
ο Μήτσουρας, γιατί, δεν έχουμε απόψεις να πούμε; Και η παράταξή σας έχει έλλειμμα στο Δήμο Ελλομένου. Ένας Θερμός
Βαγγέλης έμεινε (….) να πει τη γνώμη μου και αμφιβάλλω αν τον ακούτε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Ζουριδάκη.
Ομιλητής: (…..Εκτός μικροφώνου……) Πάντως, ληξιπρόθεσμα είχατε και μη λες ότι δεν είχατε…
(…..ασαφής διάλογος……)
Πρόεδρος: Παρακαλώ. Η κυρία Σκιαδά έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Σκιαδά: Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ο δεύτερος Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Στο δεύτερο αυτό
Απολογισμό Πεπραγμένων, ο οποίος περιλαμβάνει από το 2016 μέχρι το 2018, πραγματικά δεν κατανοώ γιατί θα έπρεπε να
γίνεται αναδρομή στο 2014. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ως άλλοθι, θεωρώ, στην απολογία του Δημάρχου, στα πεπραγμένα του
Δημάρχου, στην εισήγησή του, το παρέλαβε και τι έκανε. Αυτό βέβαια με αναγκάζει και εμένα με καθαρές κουβέντες, με σεμνότητα
(όπως λέει και ο Δήμαρχος), αλλά κυρίως με καθαρή συνείδηση να πω το εξής: Παραλάβαμε ένα Δήμο με διοικητικά και
οικονομικά προβλήματα. Κύριε Δήμαρχε, παραλάβατε ένα Δήμο σ’ αυτό το κτήριο εδώ που μεταφέρθηκε επί προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής σε 2.500 τ.μ. και χωρίς οικονομικά προβλήματα. Ο προηγούμενος Δήμος δε σας άφησε χρέη. Ο προηγούμενος
Δήμος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή βρήκε χρέη, αναγκάστηκε να πάρει δάνειο, αναγκάστηκε να βάλει από τη Σ.Α.Τ.Α. της,
ξεχρέωσε όλα τα προηγούμενα αλλά δικά της χρέη δε σας άφησε. Αν υπάρχει μία διαφορετική άποψη καλό είναι να την πείτε,
καθαρές κουβέντες.
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Σχετικά με τα στελέχη που λέτε εδώ στη διαχείριση, ότι συνέβαλλαν στην οικονομική διαχείριση. Εγώ βλέπω τους ίδιους
ανθρώπους, στις ίδιες θέσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που είχε ψηφίσει η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή. Αν κάποιοι υπάλληλοι μετακινήθηκαν, αυτό ήταν λογικό και φυσιολογικό, επειδή ξέρω πως είναι ο Δήμος και πως λειτουργεί
σε γενικές γραμμές, όπως ήταν η λειτουργία του Δήμου, έτσι και παρέμεινε εκτός αλλαγής των εξαιρέσεων. Και βέβαια δε
χρειάστηκε η σύναψη νέου δανείου, και βέβαια καλά κάνατε και επιστρέψατε τα 600.000,00 ευρώ γιατί δεν τα χρειαζόσασταν, απ’
τη στιγμή που δεν υπάρχουν οφειλές προηγουμένων ετών· δεν είναι κάτι που τα χρειάζεστε. (…..ασαφείς παρεμβάσεις….)….Ναι.
Η μόνη οφειλή που πιθανόν να παραλάβατε, η οποία πάλι όμως με παρελθόντων ετών, αφορούσε 200.000 ένα υπόλοιπο του
Νομικού Προσώπου, σε σύνολο 500.000,00 ευρώ που τα 300.000 πληρώθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και για τα
υπόλοιπα ή δεν υπήρχαν παραστατικά ή δεν υπήρχαν χρήματα, μόνο αυτό κληθήκατε να πληρώσετε.
Λέτε ότι υπήρξε εξαναγκασμός προκειμένου να αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και μάλιστα κατά
32%.
Επικαλείστε τη λειτουργία του δεματοποιητή. Έχω πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτό το ποσό το
οποίο επιβαρύνεις τους δημότες και επειδή ο δεματοποιητής δε λειτουργεί μέχρι σήμερα, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να
επιστραφεί. Επιμένω σ’ αυτή μου την άποψη. Είναι η δεύτερη φορά που το λέω.
Λέτε ότι αν δε βρίσκαμε λύση για την εναπόθεση των απορριμμάτων θα ήμασταν σαν την Κέρκυρα. Μαθαίνω και δε ξέρω
αν είναι αλήθεια, θέλω μία απάντηση απ’ το Δήμαρχο, ότι ο αποκαταστημένος Χ.Α.Δ.Α. έχει γεμίσει σκουπίδια, ο Χ.Α.Δ.Α. που είχε
αποκατασταθεί επί Δημάρχου Φέτση, δε ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά θα ήθελα μία άποψη σχετικά μ’ αυτό. Στην εισήγησή σας
βέβαια, αυτό που μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αφιερώσατε πολλές σελίδες στις κοινωνικές δομές του Δήμου και
στην κοινωνική πολιτική. Αυτονόητες υπηρεσίες προς τους πολίτες, οι οποίοι αναφέρονται στον Κανονισμό και στη λειτουργία της
Δημοτικής Αρχής μπαίνουν σε έναν υπολογισμό Δημάρχου.
Τα προνοιακά επιδόματα πάντα τα έδινε η Πρόνοια και πάντα έκανε αυτές τις συγκεκριμένες διαδικασίες: Το Κ.Ε.Α., τους
ανασφάλιστους, την κοινωνική εργασία, τις κοινωνικές έρευνας… Ολ’ αυτά ήταν θέματα που τα χειριζόταν η Πρόνοια, δεν είναι
κάτι που έγινε επί ημερών σας, γινόταν και πριν από εσάς και πριν από εμάς και θα γίνεται όποιος και αν είναι ο Δήμαρχος και
όπως και να λέγεται. Αυτή είναι η δουλειά της Πρόνοιας η οποία αποτελείται από εξαιρετικούς υπαλλήλους και πάντα θα κάνουν τη
δουλειά τους, αυτή τη συγκεκριμένη.
Σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο δημιουργήθηκε επί προηγούμενης θητείας, εξακολουθείτε να το
διατηρείτε, βέβαια με αύξηση των προϋποθέσεων ένταξης. Τα 4.000,00 ευρώ απ’ το κατώτερο εισόδημα, έγινε 6.000,00 ευρώ.
Άρα, σημαίνει λιγότερες οικογένειες θα μπορούσαν να δικαιωθούν.
Όσο για τις υπόλοιπες δομές, πολύ σημαντικές βέβαια, αλλά το θέμα είναι και να παραμείνουν, γιατί κάποιες απ’ αυτές
στηρίζονται σε προγράμματα και κάποιες απ’ αυτές είναι δομές δύο και τριών ετών. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία προσπάθεια απ’ τη
μεριά της Δημοτικής Αρχής σε πίεση με την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου αυτές οι δομές να μπορέσουν να συνεχιστούν.
…..Είναι λίγος ο χρόνος, πολύ λίγος για εμάς.
Γαλάζιες Σημαίες…
Πρόεδρος: Να σου δώσουμε ένα λεπτάκι, Ζωή, να ολοκληρώσεις.
Σκιαδά: Πολύ λίγο, τι να πρωτοπούμε;
Γαλάζιες Σημαίες. Λέτε: «Επιτεύχθηκε η πιο έγκαιρη και καλύτερη υποδομή.» Η υποδομή που υπήρχε από την
προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή ακριβώς, η ίδια, αυτή που βλέπουν όλοι στις παραλίες, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δε
μπαίνετε καν στον κόπο το χειμώνα να μαζεύετε αυτούς τους πύργους. Αυτή λοιπόν την υποδομή που βρήκατε, αυτή
χρησιμοποιείτε, και βέβαια πρέπει να σας πω ότι απ’ τους οκτώ ναυαγοσώστες για τις πολυσύχναστες ακτές, καταφέρατε να έχετε
μόνο δύο πολυσύχναστες ακτές και τρεις ναυαγοσώστες. Δε μπορείτε λοιπόν να μιλάτε για ασφάλεια κολυμβητών. Το ανέφερα και
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό συμβαίνει όχι τώρα, από το 2015, εκεί λοιπόν που ο Δήμος Λευκάδας για την
ασφάλεια των λουομένων του είχε οκτώ ναυαγοσώστες και οκτώ Γαλάζιες Σημαίες -βέβαια είναι διαφορετικό το ένα από τ’ άλλοτώρα έχει μόνο τρεις ναυαγοσώστες εκ των οποίων οι δύο στο Κάθισμα, δεν έχει άλλη υποχρέωση γιατί φρόντισε η Επιτροπή -δε
θέλω να πω κάτι παραπάνω, τα είπα σε προηγούμενο Συμβούλιο- να μην έχει τέτοιου είδους υποχρέωση, παρ’ όλα αυτά όμως
πρόστιμα έχει περίπου 10.000,00 ευρώ το χρόνο. Τώρα, μόνο με δύο πολυσύχναστες ακτές, με δύο ναυαγοσώστες και πρόστιμα
10.000,00 ευρώ το χρόνο· εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Εδώ, να πω και ένα μπράβο στον Αντιπεριφερειάρχη -γιατί πρέπει να λέμε
τα καλά που γίνονται- σχετικά με τη ράμπα ΑΜΕΑ που έκανε η Αντιπεριφέρεια στη Λυγιά.
Πρόεδρος: Αν θες ολοκλήρωσε, Ζωή.
Σκιαδά: Δυο λεπτά βρε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι μία πολύ-πολύ σημαντική παρέμβαση και μακάρι να έχουμε κι άλλες τέτοιες
παρεμβάσεις.
Σχετικά με το Βοήθεια στο Σπίτι πολύ επιγραμματικά και δε θα πω μόνο για εσάς, θα πω για εμάς, θα πω διαχρονικά για
όλους μας. Δεκαπέντε χρόνια στην ανασφάλεια. Δεκαπέντε χρόνια εργαζόμενοι οι οποίοι περιμένανε να ανανεωθούν οι συμβάσεις
τους κατ’ έτος. Δεκαπέντε χρόνια που κοροϊδεύονται διαχρονικά απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Σήμερα το Βοήθεια στο Σπίτι είχε γενική
απεργία.
Πρέπει λοιπόν, πιστεύω, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο να βγει ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου
να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια για τη μονιμοποίηση των ανθρώπων που δουλεύουν τόσα πολλά χρόνια στις κοινωνικές
δομές.
Τελειώνοντας και σχετικά με τη δημοτική περιουσία θέλω να πω το εξής: Λέτε για καταπατημένες εκτάσεις. Εδώ δεν
υπάρχουν μόνο καταπατημένες εκτάσεις, υπάρχουν και καταπατημένες οικίες. Διάσπαρτα λοιπόν σ’ όλη την πόλη της Λευκάδας,
υπάρχουν σπίτια τα οποία ανήκουν στο Δήμο Λευκάδας. Υπήρξε μία προσπάθεια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αυτά τα
σπίτια να βρεθούν, να δούμε ποια είναι, να δούμε ποιοι μένουν μέσα, γιατί δεν υπήρξαν σχεδόν ποτέ αποφάσεις και αυτά τα σπίτια
να δοθούν σ’ αυτούς που υπάρχουν μέσα, δεν είπε κανείς να βγουν έξω ή να φύγουν, αλλά με αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου και όπως ορίζει ο νόμος. Μπορεί να κάνω λάθος, γιατί δεν ήμουν εδώ τα δύο χρόνια (στο Δημοτικό Συμβούλιο),
νομίζω όμως -επειδή ρώτησα τους Συμβούλους- ότι ποτέ δεν ήρθε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτές τις οικίες που είναι
στην πόλη της Λευκάδας και για τις οποίες από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε μία απόφαση να δούμε τι θα γίνει,
να καταγραφούν και με κριτήρια -αν θέλετε, με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου- να παραχωρηθούν σ’ αυτούς που διαμένουν
μέσα· που σήμερα δε γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ήθελα να πω κι άλλα, αλλά τι να κάνω; Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Σκιαδά. Ο κύριος Σκληρός έχει το λόγο.
Σκληρός Φιλιπ.: Εγώ θα σας θυμίσω λίγο τις προτεραιότητες που είχατε στο πρόγραμμά σας για την περιοχή Απολλωνίων (το
προεκλογικό πρόγραμμα του ’14).
Πρώτη προτεραιότητα είχατε το Κέντρο Υγείας Βασιλικής, στο οποίο είχατε διαπιστώσει έλλειψη προσωπικού,
προβλήματα στο κτηριακό και ότι οδηγούνταν για κλείσιμο. Αυτή τη στιγμή έχει λιγότερο προσωπικό από τότε, το κτηριακό είναι
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πολύ χειρότερα, ήρθαν αρκετά χρήματα απ’ το σεισμό, θα μπορούσαμε κάτι να έχουμε κάνει και να τονίσω ότι δεν έχει συνδεθεί
ακόμη στο Βιολογικό, παρόλο που πέρυσι γίνανε κάποιες παρεμβάσεις στο δίκτυο εκεί απ’ έξω απ’ το Κέντρο Υγείας.
Ένα άλλο έργο που τονίζατε, λέγατε για το Αγκυροβόλιο Βασιλικής-παρακολούθηση εργασιών. Πολύ καλά το λέγατε, γιατί
το έργο ήδη είχε ξεκινήσει και εκτελούταν, έστω και με αργούς ρυθμούς.
Μελέτη-διαχείριση των υδάτινων πόρων του Νομού και της περιοχής Απολλωνίων. Αναγνωρίζουμε, έχουν γίνει κάποια
έργα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να μη μπορούμε να φτιάξουμε κάποιες γεωτρήσεις που ήδη υπάρχουν και να
‘χουν προβλήματα (περιοχή Μαραντοχώρι, Εύγηρο, Σύβοτα).
Ένα άλλο θέμα με το νερό είναι στην περιοχή Γένι-Κατωχώρι-Πόρος, το οποίο νερό είναι γλυφό. Δε ξέρω αν σκέφτεστε
και αν υπάρχει κάποια λύση για αυτό το καλοκαίρι, αλλά είναι κρίμα, στην περιοχή αυτή αγοράζουν όλοι εμφιαλωμένα.
Αποχέτευση Συβότων, το είχατε στο πρόγραμμα κι αυτό, δε ξέρω αν έχει γίνει κάτι, είμαστε στο μηδέν; Είμαστε κάτω από
το μηδέν; Δε γνωρίζω.
Δρόμος Μαραντοχώρι, Αμμούσα, Αγιοφύλλι, Βασιλική. Το είχατε στο πρόγραμμά σας, δε ξέρω, κάνει κάτι η Περιφέρεια;
Απ’ την πλευρά του Δήμου γίνεται κάτι; Έχουμε ξεχάσει και τ’ όνομά τους τώρα. Με αφορμή αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται
στο δρόμο προς το Αγιοφύλλι, γιατί πριν λίγες μέρες κάποιος έκλεισε ένα πορτόνι που υπήρχε εκεί και δε μπορούσε ο κόσμος να
πάει στην παραλία, δε ξέρω αν έχει γίνει κάτι.
Δημοτική περιουσία. Εκτός από το Ε9, είπατε ότι έχετε δηλώσει τα κτήματα στο Ε9, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία
τοπογράφηση και να γνωρίζουμε που είναι τα κτήματά μας και τα όρια τους, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα, το δηλώνουμε στο Ε9
και μετά αν ρωτήσουμε κάποιον: «Που είναι το κτήμα τάδε;» Δεν έχουμε κάποιον να μας πει που είναι, απλώς το έχουμε πάνω στο
χαρτί.
Παιδικές χαρές. Στη νότια Λευκάδα δεν υπάρχει ούτε μία να λειτουργεί, στο Νυδρί το ίδιο, είπατε ότι φτιάχνετε ΛαζαράταΚαρυά, πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάτε πιο γεωγραφικά, να πάτε στην πόλη της Λευκάδας, στο Νυδρί και στη νότια Λευκάδα, γιατί
παράδειγμα τα παιδιά από τη νότια Λευκάδα που θα πάνε; Εκτός και αν δεν είναι του Δήμου μας.
Γήπεδο 5x5, περιοχή Απολλωνίων, πλήρη εγκατάλειψη. Σπασμένα όλα, το έχω θέσει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο
με απαξιωτική απάντηση από τον κύριο Πολίτη.
Δημοτική Ραδιοφωνία Λευκάδας – Ρ/Σ Καρυάς 96,7 fm. Παρόλο που έχει αναβαθμιστεί αρκετά, η φωνή του σταθμού δε
φτάνει στη νότια Λευκάδα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό.
Για τη στάθμευση, τα πάρκινγκ. Παντού υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ακόμη δεν έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος,
και στη Βασιλική και στα Σύβοτα και στο Νυδρί· ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες εκεί και φτιάξανε πάρκινγκ και βολεύεται η
κατάσταση, αλλιώς θα μας πετάγανε στη θάλασσα.
Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για την πολιτική προστασία. Έχουν έρθει κάποια χρήματα για φέτος; Έχουν χρησιμοποιηθεί;
Έχουν ενημερωθεί τα Τοπικά Συμβούλια, οι Πάρεδροι; Επίσης, θέλω να ρωτήσω, πότε τελειώνει η αποκατάσταση των ζημιών στα
χωριά που επλήγησαν απ’ το σεισμό, αν έχουμε κάποιο πλάνο, κάποιο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, έχουμε κάποιες αγροτικές
δεξαμενές στην περιοχή Κομηλιό, Δράγανο, Αθάνι, το οποίο και πότιζε ο κόσμος τα ζώα τους αλλά τις χρησιμοποιούσε και η
πυροσβεστική σε περίπτωση φωτιάς, υπήρχε μία αποταμίευση νερού, οπότε βοήθαγε την πυροσβεστική, δε ξέρω αν έχει
καταγραφεί ή αν έχει γίνει κάτι γι’ αυτό.
Άλλα δύο θέματα. Όπως γνωρίζουμε, στον παραλιακό δρόμο Βασιλικής-Πόντι έχουν γίνει αρκετές εργασίες όπως
γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες ότι δεν έχει πληρωθεί ο κόσμος και οι μικρο-εργολάβοι που εργάστηκαν εκεί.
Ομιλητής: (…..Εκτός μικροφώνου……) Παράδειγμα; Να μας πεις ένα όνομα δηλαδή…
Σκληρός Φιλιπ.: Δε θέλω να πω ονόματα, τουλάχιστον τέσσερα άτομα που ρώτησα μου είπαν ότι έχουν πάρει το 1/3 περίπου και
τ’ άλλα εκκρεμούν, σας λέω, εντάξει, δε ξέρω αν είναι σωστό να το πω, και βασικά τους ρώτησα και χθες το βράδυ για να είμαι
σίγουρος.
Τέλος, ήθελα να πω ότι η Βασιλική πλημμύρισε δύο φορές φέτος και αν έχουμε προχωρήσει σε κάποια μελέτη ή σε
κάποια κίνηση να μην πάθουμε τα ίδια του χρόνου. Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκληρό. Ο κύριος Φρεμεντίτης έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Φρεμεντίτης: Πέντε λεπτά Πρόεδρε, αλλά οι Σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων είναι περισσότεροι, οπότε πάει μία ώρα, οπότε
εντάξει, εγώ θα τηρήσω το ωράριο. Σημασία έχει όχι πόσα λες, αλλά το τι λες. Για εμάς αυτό έχει σημασία.
Πρόεδρος: Συμφωνώ σ’ αυτό, συμφωνώ.
Φρεμεντίτης: Πέντε λεπτά θα μιλήσω λοιπόν. Καταρχήν, το πολιτικό πλαίσιο το έβαλε εδώ ο σύντροφος Θωμάς, δες θα το
επαναλάβω, γιατί υπάρχει καταγεγραμμένη η θέση μας ολ’ αυτά τα χρόνια.
Από κει και πέρα, αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι τούτο: Ότι εδώ ακούστηκαν απόψεις που είναι πέρα από κάθε
φιλοσοφία λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής. Εδώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε να τα κάνουμε όλα ίσωμα, να τα πάρουν οι
ιδιώτες να τα κάνουν… Και τον τουρισμό και τα σκουπίδια και τα πάντα, έτσι; Είναι χαρακτηριστική λοιπόν εδώ πέρα η θέση. Τι
ον
έχει σημασία για εμάς και για εμένα προσωπικά. 1 Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή και από την κεντρική
διοίκηση, από το κράτος που υπάρχει σήμερα για τα μεγάλα προβλήματα όχι μόνο του νησιού μας, αλλά του κράτους μας, όλης
της χώρας μας; Υπάρχει; Για παράδειγμα. Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός για τα σκουπίδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
πολλές πόλεις (όπως, Κέρκυρα, Ζάκυνθο κ.λπ.); Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός με τις πλημμύρες; Εδώ πνίγηκε, είπε ο συνάδελφος
εδώ για τη Βασιλική και εγώ έκανα επιτόπου επίσκεψη και είδα τα χάλια μας. Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός π.χ. για την αντισεισμική
θωράκιση του χωριού μας; Υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός για τη διάνοιξη των δρόμων στα δάση, όπως π.χ. στους Σκάρους, στην
Ακόνι και στα πίσω χωριά; Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της μιας Δημοτικής Αρχής που κάνει τη χωροταξία, κάνει την αξιολόγηση
και βαδίζει. Από κει και πέρα, υπάρχει σχεδιασμός για τα θέματα της παιδείας, τα παιδιά μας που πάνε στους παιδικούς σταθμούς
να μην πληρώνουν και να έχουν και δωρεάν σίτιση και φοίτηση. Υπάρχει, παράδειγμα, προσανατολισμός για τον αθλητισμό, να
ανοίξουμε εκεί πέρα τα γήπεδά μας, να πηγαίνουν τα παιδιά μας να παίζουν και να τους προσφέρουμε, ας το πούμε πέρα από την
καθημερινότητα και κάτι άλλο; Υπάρχει σχεδιασμός για την υγεία και τα Κέντρα Υγείας που η Βασιλική σχεδόν έχει κλείσει;
Αναπτύχθηκε το νοσοκομείο; Υπάρχουν γιατροί; Υπάρχουν νοσοκόμες; Υπάρχουν εκείνα; Υπάρχουν αυτοκίνητα; Αυτά πρέπει να
λύσει μία Δημοτική Αρχή. Τώρα, από κει και πέρα, κάποια έργα θα γίνουν, είναι φυσικό ότι θα γίνουν, κάποιες παρεμβάσεις
βεβαίως θα γίνουν, το ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση και προς τα πού. Άρα, για εμάς σημασία έχει ότι αυτό που λέμε
σήμερα «τοπική αυτοδιοίκηση» δεν είναι. Είναι μία τοπική διοίκηση η οποία είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης με
παρεμβάσεις στα δημόσια πράγματα. Πάει η εποχή που ο καθένας μας έλεγε τα παράπονά του στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος
σήμερα είναι ένα πρόσωπο το οποίο εφαρμόζει πιστά τις εντολές της κάθε κυβέρνησης και όχι μονάχα η σημερινή, και απ’ τον
Καποδίστρια και τώρα με τον Κλεισθένη περισσότερο, θα έχουμε και το Παρατηρητήριο, θα έχουμε και τον αρμόδιο από πάνω
«φυτεμένο» που θα κάνει τον έλεγχο κ.λπ.. Άρα, πρέπει να αλλάξει ο προσανατολισμός, γιατί το νησί μας δεν είναι μονάχα η πόλη
της Λευκάδας, αλλά είναι και η ορεινή Λευκάδα την οποία πρέπει να τη δούμε, και να τη δούμε σε βασικά ζητήματα που έχουν
έλλειψη εκεί πάνω.
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Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Φρεμεντίτη. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή ένας και μοναδικός
συμπολίτης μας που συμμετέχει είναι στη γωνία, δεν τον είχα προσέξει, να προηγηθεί; Να προηγηθεί, δεν υπάρχει αντίρρηση,
άλλωστε ο κύριος Καλός είναι από τους συμπολίτες μας που συμμετέχει και παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ο κύριος Καλός έχει το λόγο (για τρία λεπτά).
Καλός (πολίτης): Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως σωστά είπατε, ό,τι έχω να πω εγώ το λέω εδώ μέσα και γι’ αυτό θα
ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συμμετέχοντας στην προηγούμενη δημόσια λογοδοσία του κυρίου Δημάρχου, οι πολίτες είχαν πάρει το
λόγο και έκαναν ερωτήσεις. Βέβαια, τις δύο παρεμβάσεις που θέλω να κάνω, μπορώ να τις κάνω υπό μορφή ερωτήσεων ή υπό
μορφή τοποθετήσεων. Πείτε μου πώς να… (…ασαφείς παρεμβάσεις…..)….Τοποθέτηση;
Πρόεδρος: Μπορείς να κάνεις τοποθέτηση και μέσα σ’ αυτό να εμπεριέχονται και τα δύο θέματα που θες να θίξεις.
Καλός (πολίτης): Μάλιστα. Θα πω λοιπόν ότι μιλάω ως πολίτης της πόλης της Λευκάδας και είχα σκοπό να θέσω το ερώτημα να
μου απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, ποιες είναι τρεις -όχι δεκατρείς- παρεμβάσεις στα τέσσερα τελευταία χρόνια που είναι μία
ολόκληρη δημοτική θητεία (ασχέτως αν αυτή συγκυριακά έχει γίνει πέντε), που βελτίωσαν την καθημερινότητα μου ως πολίτης της
πόλης.
Επειδή θα κάνω την τοποθέτηση, αφουγκραζόμενος πάρα πολλούς συμπολίτες μας, θα πω ότι αισθάνομαι απογοήτευση
και οργή που στα τέσσερα αυτά χρόνια δεν έχουν γίνει ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μου, και
αναφέρομαι βέβαια προς τιμήν του, στο κείμενο το οποίο το οποίο μοιράστηκε, το οποίο εγώ τώρα το είδα, έκανε την αυτοκριτική
του ο Δήμαρχος, πλην όμως αυτό εμένα ως πολίτη δε με καλύπτει και δε με καλύπτει γιατί όπως είπαμε περάσανε τέσσερα χρόνια
ήδη. Αναφέρομαι στα εξής: Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δεν υπήρξε καμία δημιουργία πλατείας, καθόλου καινούργιος
χώρος πρασίνου, για τις παιδικές χαρές είναι μεγάλο το θέμα, αναλύθηκε, να μην το προχωρήσω, δεν έγινε καμία παρέμβαση στα
πεζοδρόμια… Προφανώς, αν υπάρχει αντίλογος σ’ αυτό, ευχαρίστως να τ’ ακούσω.
Δεύτερο ζήτημα. Το θέμα των χώρων στάθμευσης. Κυρία Γρηγόρη, ήσαστε στο μυαλό μας, θα πω ότι η μεγάλη εικόνα, το
όραμα είναι να γίνει σε χώρους συγκεκριμένους, όσους χώρους στάθμευσης υπάρχουν, να υπάρχουν κόκκινα σημαιάκια όπου
είναι πιασμένες οι θέσεις, πράσινα όπου είναι ελεύθερες. Αυτό ας τ’ αφήσουμε αργότερα, για τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν υπάρχει
μία -μπροστά από το κτηνιατρείο το δικό μου- σήμανση -πρώτα απ’ όλα, εχθές ήμουν εκεί, σε πέντε λεπτά ανεβήκαν έξι αυτοκίνητα
ξένων (Ελλήνων και αλλοδαπών) ανάποδα στο ρεύμα- ότι το πάρκινγκ είναι γεμάτο. Μιλάμε για απλά πράγματα, ταλαιπωρείται ο
κόσμος, είναι δύο διαβάσεις πεζών εκεί… Κύριε Χαλικιά, δε ξέρω που ήσαστε, δε σας βλέπω, κάντε κάτι, έστω για να βγάλουμε το
καλοκαίρι. Άρα, θέσεις παρκαρίσματος καμία.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήμουν νιος και γέρασα. Επί Δημαρχίας Βασίλη Φέτση και ως σύμβουλος της αντιπολίτευσης,
θυμάμαι το Πανεπιστήμιο Πατρών που είχαν φέρει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επειδή παρακολουθώ τα Συμβούλια, έχουν
ψηφιστεί, δεν έχω δει να εφαρμόζεται καμία· που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά μου (ξαναλέω).
Αισθητικές παρεμβάσεις, καμία. Προσόψεις κτηρίων… Κάτι πάει να γίνει στο Νυδρί, αλλά σας λέω και πάλι, εστιάζομαι
σήμερα μόνο στην πόλη της Λευκάδας, δε βλέπω κάτι.
Μία από τις μεγάλες υπευθυνότητες της Δημοτικής Αρχής είναι και η βελτίωση των παρεχόμενων Δημοτικών Υπηρεσιών.
Σας λέω λοιπόν το εξής: Αναφέρθηκαν πάλι τα ηλεκτρονικά και οι καταγραφές, για τα προβλήματα και τις ζημιές. Ας τ’ αφήσουμε
για τους επόμενους αυτά. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ πριν από ενάμιση μήνα έχω καταθέσει ένα αίτημα, έχω πάρει πρωτόκολλο, δεν
υπάρχει καμία μα καμία απάντηση σε εμένα, ούτε στη μάνα μου, ούτε άκουσα, μου είπανε κ.λπ., σε εμένα, όχι για την ικανοποίηση
του αιτήματος, ούτε καν για να μου πουν: «Κύριε Καλέ, το αίτημά μας απορρίπτεται.» Υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου, στη διάθεσή
σας και η Υπηρεσία, δε με ενδιαφέρει να τ’ αναφέρω τώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την καθημερινότητά μου.
Για το θέμα της ύδρευσης, θέλω να πω ότι ακούστηκε και για το θέμα του ηρωισμού. Είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι παρεμβάσεις
και να γίνουν, με τον τρόπο που τις κάνετε, πυροσβεστικά τις κάνετε, δε βγαίνει η εξίσωση, δε θα τ’ αναφέρω, είναι μεγάλο θέμα.
Πάμε στο δεύτερο θέμα λοιπόν, το ουσιαστικό που θέλω να πω. Αναφερθήκατε και είπατε ότι έχετε βελτιώσει
καταστάσεις, έχετε βελτιώσει την εισπραξιμότητα, έσοδα κ.λπ.. Ένα πλουτοπαραγωγό τομέα έχουμε εδώ στη Λευκάδα ή είχαμε
στη Λευκάδα, είναι τα ιχθυοτροφεία της Λευκάδας· που έχει γίνει πολύ κουβέντα στο παρελθόν, κύριε Δήμαρχε, και το ξέρετε πολύ
καλά. Πρώτον, θα πω, όπως «φυλλο-γύρισα» λίγο την εισήγησή σας, τον Απολογισμό σας, δεν υπάρχει αναφορά μέσα, ψελλίσατε
δύο πράγματα περί παρεμβάσεων και περί μισθώσεως λόγω Ζεύξης κ.λπ.. Θα πω ότι αισθάνομαι ντροπή ως Λευκαδίτης που τα
τελευταία χρόνια (δύο χρόνια) γράφουν 100.000 ζημιά σε κάθε διαχειριστική χρήση και αισθάνομαι ντροπή που έχει πέσει το
πρανές και δε μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό, δεν το δέχομαι αυτό, ότι δε μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Είναι
ανοιχτά, ο Αβλέμονας (για το μεγάλο μιλάω), έχει γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο παρελθόν, έχει πέσει το πρανές για
χίλιους δυο λόγους (για τη διάνοιξη του διαύλου, για, για… Δεν μ’ απασχολεί) και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δύσκολο έργο;
μπορεί να είναι δύσκολο έργο, δε με ενδιαφέρει όμως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του
χρόνου σας.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καλό. Υπάρχει άλλος εκ των Δημοτικών Συμβούλων που θέλει να λάβει το λόγο; Από τους
Αντιδημάρχους; Ο κύριος Κώστας Βλάχος έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Βλάχος Κων/νος: Δύο λεπτά θα μιλήσω. Απλά θέλω να πω, απ’ ό,τι κατάλαβα από τον Απολογισμό του Δημάρχου, δεν υπήρχε
καμία μα καμία διάθεση να απαξιώσει το έργο των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, για να είμαστε δίκαιοι. Από κει και πέρα,
κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω και καταθέτω εδώ την προσωπική μου εμπειρία αυτά τα τριάμισι χρόνια, ότι σαφώς και έγινε μία
προσπάθεια με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τις βασικές αρχές του δημοκρατικού προγραμματισμού, όπως τις
κληρονομήσαμε από το παρελθόν, από τη δεκαετία του ’80 συγκεκριμένα και όπως, προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες. Η
βασική αρχή του δημοκρατικού προγραμματισμού είναι μία και απλή, είναι η εξουσία να έρχεται όσο πιο κοντά γίνεται στον κόσμο.
Να αφουγκράζεται τις προτεραιότητες που βάζει η ίδια η κοινωνία και μέσα στα πλαίσια του δυνατού να τις κάνει πράξη. Αυτό
νομίζω ότι αυτά τα τρία χρόνια έγινε, πάνω από σαράντα λαϊκές συνελεύσεις σ’ όλα τα χωριά και αυτό είναι ένα καλό δείγμα.
Από κει και πέρα, σαφώς και είναι πολύ καλή η κριτική, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε ένα γνώμονα ότι οι ανάγκες είναι
άπειρες, οι πόροι περιορισμένοι, μη ξεχνάμε ότι δεν παύει να ήταν μία δημοτική αρχή κάτω από το άγχος των μνημονίων κ.λπ.,
και αυτά, ότι είναι η κυβέρνηση φιλική κ.λπ., εντάξει, έτσι είμαστε μαθημένοι από την εποχή του Τρικούπη και του Δεληγιάννη,
αλλά όσο και φιλική να είναι, αν έχεις το βρόγχο των μνημονίων και των τοκοχρεολυσίων κ.λπ., δε γίνεται, δε μπορείς δηλαδή με
ένα χρέος 180% του ΑΕΠ να πεις ότι θα δοθούν πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τώρα, θα πω και δύο κουβέντες για το μέλλον. Σαφώς και ελπίζουμε όλοι και εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος, ότι τα
πράγματα γενικότερα στην οικονομία θα βελτιωθούν, ώστε με μία πιθανή αναθεώρηση του συντάγματος… Το ‘χω πει κι άλλη
φορά, γιατί σήμερα κανένας δε ξέρει που ισχύει το τεκμήριο της αρμοδιότητας, και εδώ το ζήσαμε αυτό και το βιώσαμε κι εγώ
προσωπικά, εκεί είναι ο Δήμος, εκεί είναι κράτος, εκεί είναι αυτό, εκεί είναι τ’ άλλο, ψάχνεις να βρεις που είναι ο παπάς. Αυτό
πρέπει να γίνει ούτως ώστε οι μελλοντικές Δημοτικές Αρχές μέσα από ένα σύνταγμα αναθεωρημένο που να ξεκαθαρίζει πλέον
αυτά τα πράγματα, να ξέρει τις αρμοδιότητες σε ένα νομό που έχει το κράτος, τις αρμοδιότητες που έχει η Περιφέρεια, τις
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αρμοδιότητες που έχουν τα νομικά πρόσωπα, τις αρμοδιότητες που έχουν οι Δημοτικές Αρχές. Αυτό για εμένα είναι το πιο βασικό
και αν δε γίνει κάτι τέτοιο και ζούμε αυτό το απαρχαιωμένο διοικητικό σύστημα «κληρονομιά (.)», δεν πρόκειται ποτέ η
αυτοδιοίκηση να αποκτήσει αυτό που λέμε «αυτονομία». Μπορεί να το λέει το σύνταγμα, αλλά αυτονομία και αυτοδιοίκηση στην
πράξη ποτέ δε μπόρεσε να γίνει, γιατί το ίδιο το σύνταγμα προστατεύει πάνω απ’ όλα το ίδιο το κράτος.
Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, σαφώς πιστεύω ότι μέσω αυτής της αναθεώρησης, με την έξοδο από τα μνημόνια, να
αποκτήσει η χώρα πρώτα απ’ όλα μία σχετική ανεξαρτησία, δεν την έχει σήμερα, το ‘χω ξαναπεί και με συνδυασμό της απλής
αναλογικής πιστεύω ότι η αυτοδιοίκηση θα μπορέσει να παίξει τον στρατηγικό ρόλο σε μία συνολική ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας και μπορεί άνετα να τον παίξει.
Πρόεδρος: Ο κύριος Φίλιππας έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Φίλιππας: Γιατί πέντε λεπτά; Επτά δεν είπες; Έχουμε εκπτώσεις;
Πρόεδρος: Για επτά.
Φίλιππας: Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν, μία παρατήρηση, ότι όταν παρακολουθούμε ένας τόσο μεγάλης… ….Αυτό είναι
προοίμιο, μπορείς να μην το χρεώσεις. Όταν λέμε ότι αυτός ο Απολογισμός σαν εκδήλωση τον θεωρούμε μεγάλο, μέγιστο,
μέγιστης σημασίας κ.λπ. δημοκρατική εκδήλωση και όσοι θέλουμε να παρακολουθούμε εδώ πέρα, πρέπει να παραμείνουμε μέχρι
το τέλος και να παρακολουθούμε και αυτούς τους φτωχούς ιθαγενείς οι οποίοι παραμείνανε εδώ και ακούσανε. Το λέω για τον
κύριο Σκιαδαρέση, ο οποίος τώρα έχει φύγει και θα μπορούσε κάλλιστα να είχε παραμείνει για να ακούσει αυτά που θα πω κι
εγώ… (…..ασαφείς παρεμβάσεις….)….Το λέω, το λέω και με συγχωρείτε, κύριε Ζουριδάκη, θα πω αυτά που θέλω εγώ.
Πρόεδρος: Κύριε Φίλιππα, συνεχίστε, παρακαλώ, ηρεμία.
Φίλιππας: Ακούγοντας λοιπόν απόψε εδώ τις τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν, διαπιστώνω μία Δημοτική Αρχή η οποία δεν έκανε
τίποτα, οπότε ωραία λοιπόν, αύριο θα γίνουν οι εκλογές και θα μας αλλάξετε, θα βάλετε μία άλλη Δημοτική Αρχή η οποία θα κάνει.
Λέω λοιπόν ότι τα αιτήματα είναι σωστά και δε νομίζω καμία Δημοτική Αρχή, και οι προηγούμενες και οι πιο προηγούμενες να
ανεβήκαν και να ‘ρθανε εδώ μέσα μόνο και μόνο για να παίξουν δε ξέρω τι παιχνίδι και να μην έχουν πρόθεση να λύσουνε
προβλήματα. Πρέπει όμως να μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι εφτάμιση χρόνια… Μάλλον, θα το πω διαφορετικά. Εφτάμιση
χρόνια Καλλικράτη, οφείλουμε –εμείς που είμαστε εδώ μέσα- να έχουμε προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, τα οποία είναι
εντελώς διαφορετικά, Πέτρο, από εκείνα τα δεδομένα τα οποία ξέρουμε, τα οποία, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εντελώς
διαφορετικά από πριν τον Αύγουστο του 2016. Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι θυμάστε, ο 4412/2016 μας έφερε τούμπα,
ανάποδα… (….ασαφείς παρεμβάσεις….)….Που είμαστε; Εδώ είμαστε κύριε Μήτσουρα.
Πρόεδρος: Κύριε Μήτσουρα, μην κάνουμε διάλογο τώρα…
Φίλιππας: Εγώ, κύριε Μήτσουρα, δε φέρω ευθύνη για ό,τι κάνει η κυβέρνηση που διοικεί…
Πρόεδρος: Κύριε Φίλιππα, μην ανοίγετε διάλογο τώρα.
Φίλιππας: Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, είμαι Αντιδήμαρχος, έχω ένα συγκεκριμένο τομέα ευθύνης
στον οποίο δεν είμαι ευχαριστημένος για την απόδοση την οποία έχω και δεν είναι μόνο δική μου ευθύνη και το ‘χω πει πολλές
φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθώ να αποδώσω όσο καλύτερα μπορώ, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, για τον
συμπολίτη μας, και είναι ανεξάρτητο η πολιτική μου τοποθέτηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Ένα το
κρατούμενο.
Δεύτερον. Είπε κάποιος συνάδελφος εδώ μέσα ότι είμαστε πολύ ευνοημένοι τώρα, γιατί είμαστε εμείς, ήταν η Κυβέρνηση
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και ήταν και η Περιφέρεια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Και λοιπόν, τι έγινε; (….ασαφείς παρεμβάσεις….)….Το είπε κάποιος από
τους ομιλητές. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτή είναι η λανθασμένη αντίληψη η προηγούμενη. Θα σας πω λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, μία
λανθασμένη αντίληψη η οποία έχει εμποτίσει την Ελληνική κοινωνία. Σας λέω λοιπόν ότι η καθ’ ημάς η τοπική αυτοδιοίκηση -όπως
ξέρετε και όσοι από εμάς είναι παλιοί- έχει μία ιστορική διαδρομή, συγκεκριμένη πορεία και έχει ταυτότητα. Η σημερινή μετεξέλιξη
δεν έχει καμία σχέση με τη δική μας αυτοδιοίκηση, είναι φερμένη από την εσπερία, είναι ένα άλλο μοντέλο. Θέλουμε δε θέλουμε,
είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχτούμε, τι να κάνουμε; Είμαστε Έλληνες πολίτες, βρισκόμαστε εδώ μέσα και όσοι από εμάς
θέλουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά θα αποδεχτούμε αυτό το νέο μοντέλο. Τι κάνουμε σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι; Κάνουμε αυτό
που μπορούμε να κάνουμε, ποιο είναι; Να βελτιώσουμε την απόδοση, να κάνουμε τη βέλτιστη απόδοση ώστε να μπορέσουμε να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Το πετύχαμε αυτό; Προφανώς όχι και δε μπορούμε να το πετύχουμε. Σκεφτείτε πως προέκυψε
αυτός ο Δήμος, σκεφτείτε ότι το υπαλληλικό προσωπικό δεν είναι μόνο αυτοδιοικητικό, αλλά προέρχεται και από πολλές
Υπηρεσίες (Νομαρχίες κ.λπ.), άλλες νοοτροπίες κ.λπ., δεν είναι μομφή κατά των παιδιών που δουλεύουν και κάποια δουλεύουν
πραγματικά και παθιασμένα, πάντα υπάρχουν οι περιπτώσεις και τα ποσοστά των καλών, των κακών και των μέτριων, αυτή είναι
η κοινωνία μας, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα βηματισμού, συγχρονισμού βηματισμού, και βέβαια, αυτό το πρόβλημα
δημιουργείται πρώτα-πρώτα από τη μεταφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης που δεν είχαμε παλιά, χωρίς
τους κατάλληλους πόρους, χωρίς το προσωπικό, και το ακατάλληλο προσωπικό, διότι πριν από κάποιο καιρό εδώ μιλάγαμε για
την προσπάθεια που κάναμε να φέρουμε ένα γραφείο της Περιφέρειας εδώ και το φέραμε, ο κύριος Γαλιατσάτος το έκανε, για τα
σχέδια. Το θέμα ήταν ποιο; Ότι δεν είχε προσωπικό να βάλεις τα σχέδια και αναγκάστηκε και έβαλε άσχετο άτομο. Δηλαδή,
υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα το οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δε μας δίνει συγχωροχάρτι
για κάποια λάθη τα οποία προφανώς έχουμε κάνει, άλλωστε γι’ αυτό γίνεται και η συζήτηση.
Θέλω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα που ακουστήκαν εδώ πέρα, υπερβολικά κατά την άποψή μου, ήταν λόγω
έλλειψης ενημέρωσης.
Έχω πει πολλές φορές, να πάω στον τομέα τον οποίο μου έχει αναθέσει ο Δήμαρχος, με τίμησε ο Δήμαρχος να επιβλέπω
και τον οποίο δε μπορώ να τον φέρω και σε βόλτα διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, δεν είναι «μπαίνω μέσα, αποφασίζουμε και
κάνουμε αυτό το πράγμα.» Έχουμε μία Τεχνική Υπηρεσία η οποία έχει να κάνει ένα σωρό πράγματα, από του Δήμου… Και
μάλιστα μέχρι η Κτηματική να αποκτήσει το δικό της μηχανικό είχαμε και τα δικά της προβλήματα εμείς. Με μία νομοθεσία η οποία
αλλάζει, άλλαξε διακόσιες φορές -αν θυμάμαι καλά- από το 2016 μέχρι σήμερα με φόρτο εργασίας υπερβολικό, έ, δε μπορούμε να
τα κάνουμε όλα καλά, είναι αδύνατον! Μιλάμε για μία συνέχεια, ο Δήμος έχει συνέχεια πραγματικά, όταν αναφερόμαστε στη
συνέχεια και αναφερόμαστε στους προηγούμενους, δεν πάει να; πει ότι ντε και καλά κατηγορούμε όλους όσους περάσανε από
εδώ, προφανώς προσπαθήσανε να κάνουν το καλύτερο, άλλωστε, θα τους είχε λιντσάρει ο κόσμος. Λέμε λοιπόν όμως ότι
κληρονόμησε ο Καλλικράτης ένα έργο το οποίο παραδώσανε οι Καποδιστριακοί Δήμοι· που παραλάβανε από τις Κοινότητες και
δεν προλάβανε να το εξορθολογήσουν μέσα στις τρεις θητείες (τρεις θητείες ήταν), το οποίο οι κοινοτάρχες και οι τοπικοί Δήμαρχοι
έχοντα κατά νου τη βελτίωση συνθηκών του χώρου τους προσπαθήσανε, αγωνιστήκανε και είναι θαυμαστό το έργο, αλλά όμως
βρίσκουμε σήμερα που έχουμε πράγματα τα οποία γίνανε και είναι θαυμαστά, τα οποία δεν κουμπώνει το ένα με τ’ άλλο, οι
παλιότεροι θυμάστε. Ειδική χωροταξική μελέτη, πόσα χρόνια παλεύαμε να γίνει, να υπάρχει. Μιλήσαμε για την πλημμύρα της
Βασιλικής ή κάθε άλλης, της Νικιάνας προχθές, του Περιγιαλίου (τώρα πριν από δύο ώρες). Ναι, αλλά υπάρχει μία δόμηση, ένας
σχεδιασμός ο οποίος… Δεν υπάρχει σχεδιασμός και το έχετε καταλάβει, το ξέρετε, και οι τεχνικοί το ξέρετε πολύ καλύτερα από
εμένα. Λέω λοιπόν ότι ναι, εγώ δέχομαι τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε και προφανώς κάποιες απ’ αυτές θα τις πάρουμε και
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υπόψη μας, αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο άσπρο-μαύρο και ούτε βέβαια τα πράγματα λύνονται με τους δείκτες· που είπε ο
φίλος μου ο Κώστας, οι οποίοι δείκτες, μπορεί να βοηθάνε κάπου αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς μάθαμε ότι πρέπει να δίνει
λύσεις. Για να δίνει λύσεις η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο το οποίο θα τη βοηθάει να
ελίσσεται· που δεν το έχει, με συγχωρείτε αλλά δεν το έχει αυτό, θα πρέπει να έχει τους πόρους τους οποίους δεν τους έχει και θα
πρέπει να έχει και το προσωπικό και θα πρέπει να σταματήσει ο βραχνάς του ελέγχου της Αποκεντρωμένης, κάτι το οποίο βέβαια
ούτε ο Κλεισθένης βλέπω να το προβλέπει.
Θέλω να σας πω και κάτι άλλο και να τελειώσω, το ‘χω ξαναπεί εδώ μέσα. όταν κάναμε μία έρευνα στο δομημένο
περιβάλλον της Λευκάδας, το έχουμε πει ότι χωρίσαμε τη Λευκάδα σε κάποια μέρη, σε κάποιες περιοχές. Στο Νυδρί, απ’ το 2006
(πολύ πριν να εμφανιστούν τα μνημόνια) έχουμε μία κατακόρυφη πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα, αφού την οικοδομική
δραστηριότητα τη θεωρούμε ότι είναι δείκτης εξέλιξης, ανάπτυξης κ.λπ., και αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη σχεδίου, με (.)
ολοκλήρωση του σχεδίου. Το 2010 παρατηρείται αυτό στη Λευκάδα. Το 2013, ένεκα του νόμου της νομιμοποίησης αυθαιρέτων, η
Λευκάδα διπλασιάζεται σε έκταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γινόταν, τι κληρονόμησε ο Καλλικράτης και η προηγούμενη Δημοτική
Αρχή, δεν είναι θέμα να πούμε: «Εσύ κληρονόμησες περισσότερα από εμένα.» Τι κληρονόμησε, από ποιους το κληρονόμησε, από
κάποια κακοδιαχείριση η οποία είχε γίνει στο παρελθόν και πιασ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το τώρα ποιος φταίει, που φταίει, για τι φταίει.
Αυτά όμως πως θα τ’ αντιμετωπίσει ο σημερινός Δήμος που πρέπει να στείλεις πίσω στον Κέφαλο να πάρεις τα σκουπίδια από
απροσδιόριστο αριθμό τετραγωνικών, ολ’ αυτά επιβαρύνουν όλους τους προϋπολογισμούς σου. Γι’ αυτό, ό,τι δείκτες και να
κάνετε, θα σας βγούνε λάθος εάν δεν είναι καταγεγραμμένη η πραγματικότητα την οποία ακόμα αγνοούμε, παρόλο ότι
προσπαθούμε να κάνουμε καταγραφή. Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, απλά θέλω να πω ότι ήταν μία πολύ καλή κουβέντα η
αποψινή αλλά όχι άσπρο-μαύρο. Ευχαριστώ.
Μήτσουρας: (…..Εκτός μικροφώνου……) (…..)…
Φίλιππας: Δεν είναι έτσι κύριε Μήτσουρα.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο που συζητάμε, έχουμε κουραστεί λίγο, να συνεχίσουμε… (….ασαφείς
παρεμβάσεις…….)….Να βάλουμε μία σειρά συνάδελφοι. Ποιοι εκ των συναδέλφων θέλουν να λάβουν το λόγο; Ο κύριος Σέρβος,
ο κύριος Πολίτης, ο κύριος Θερμός.
Ο κύριος Θερμός έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Θερμός: Δε θα πω πολλά, σήμερα είναι λογοδοσία, λογοδοσία και όχι Απολογισμός, να μην τα μπερδεύουμε, Απολογισμός είναι
αν έχουμε ορκωτούς λογιστές δίπλα μας. Λογοδοσία είναι τι έκανε ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή μέσα στα δύο-τρία χρόνια, τι
έπραξε και εμείς κρίνουμε αν καλώς το έπραξε ή δεν τα έπραξε. Θα ξεκινήσω με μία παρατήρηση, ότι στις δομές αυτή η Δημοτική
Αρχή και η σημερινή Κυβέρνηση ανανέωση στη Βοήθεια στο Σπίτι τη σύμβασή τους μέχρι το 2019 και τους έβαλε να παίρνουν τα
λεφτά τους κάθε μήνα. Στις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές γνωρίζουμε ότι τα παίρνανε κάθε εξάμηνο και αν τα παίρνανε και πως
τα παίρνανε. Άρα, λοιπόν είναι μία διαφορά.
Μία άλλη διαφορά είναι ότι ναι μεν η μαρίνα, βγάζουμε λεφτά αλλά που τα πάμε, τα δίνουμε σε τοκοχρεολύσια, μπορεί να
παίρνουμε απ’ τη μαρίνα 1.100.000-1.200.000, αλλά αν μας δίνουν 1.000.000 σε τοκοχρεολύσια, από εκεί λοιπόν δε μπορούμε να
υπολογίζουμε μεγάλα κέρδη για επενδύσεις.
Μία παρατήρηση ακόμα, για παρεμβάσεις. Πολλές παρεμβάσεις γίνανε, τώρα αν δε γίνανε μέσα στη Λευκάδα ή γίνανε
στο Νυδρί, μία απ’ αυτές είναι και οι Τσουκαλάδες για Πρόεδρο που ακούστηκε εδώ ότι έχει σταθερό νερό και πίνει και μία άλλη
παρέμβαση που ακούστηκε έμμεσα πάλι, ότι Γένι κ.λπ. έχουν νερό, μπορεί να είναι λίγο αλμυρό (δε ξέρω πως ειπώθηκε), αλλά
έχουν νερό που δεν είχαν τ’ άλλα χρόνια. Άρα, λοιπόν και σ’ αυτό τον τομέα λέω ότι παρεμβάσεις γίνανε και θα πω και παρακάτω.
Κατά πρώτον, τι έγινε στην περιοχή Νυδρίου (μπήκε και γι’ αυτό ένα ερώτημα); Το σχέδιο πρώτα απ’ όλα, το οποίο όλοι το
περάσατε απαρατήρητο, το σχέδιο το οποίο θα δώσει τρομερή ανάπτυξη στην περιοχή, οικοδόμηση, χρήμα, το περάσαμε όλοι
απαρατήρητο, ένα σχέδιο που ταλαιπωρούταν 25 χρόνια και τόλμησε αυτή η Δημοτική Αρχή να το τελειώσει· αυτό περνάει
απαρατήρητο. Εντάξει, ίσως γιατί τελειώνει, γι’ αυτό πέρασε απαρατήρητο, αν είχε τελειώσει μπορεί να (…).
Μία δεύτερη μεγάλη παρέμβαση έγινε στην ύδρευση, καινούργιοι αγωγοί, να φέρουν και μεγαλύτερες ποσότητες νερού,
αλλά να μην έχουμε και απώλειες, και εδώ στη Λευκάδα γίνονται έργα, και στον Ελλομένο έγιναν και στο Φτερνό έγιναν και στη
νότια Λευκάδα γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται, αλλά το μεγαλύτερο απ’ όλα είναι η ολοκλήρωση των σκουπιδιών που τέλος
πάντων θα χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, ένα έργο που όλοι το ψάχναμε και όλοι φωνάζαμε. Αυτά νομίζω ότι είναι μέσα στα
θετικά της Δημοτικής Αρχής σε γενικές γραμμές, όμως η Δημοτική Αρχή πρέπει να προσέξει ότι στις δομές τής λείπουν
νηπιαγωγεία, στο Νυδρί απαιτείται νηπιαγωγείο, δε φτάνουν τα υπάρχοντα για να βοηθηθούν τα παιδιά και είναι κρίμα να μένουν
τα παιδιά εκτός νηπιαγωγείου. Εκεί πρέπει να βρούμε μία λύση, να δούμε πως θα δρομολογήσουμε κάποιες εξελίξεις.
Ένα άλλο θέμα -επιδερμικά τα περνάμε τώρα- στο θέμα της καθημερινότητας. Ό,τι και να κάνουμε για την
καθημερινότητα, όσους εργαζόμενους και να ρίξουμε στην καθημερινότητα, εάν ο πολίτης, ο δημότης μας δε συνειδητοποιήσει ότι
πρέπει κι αυτός με τον τρόπο του να βοηθήσει, δεν πρόκειται να έχουμε καθαρή πόλη, ούτε καθαρό Νομό σε γενικές γραμμές
παντού. Όταν ο πολίτης ανεξέλεγκτα πετάει οτιδήποτε έχει, ανεξέλεγκτα, παρόλο που υπάρχει μέριμνα στην περιοχή του
Ελλομένου και του λέει: «Πάρε με τηλέφωνο και πες μου κάθε Τετάρτη να έρθω να πάρω τα χοντρά τα ξύλα.» -«Όχι» αυτός, όπου
βρει τα ρίχνει. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μία συνεργασία, δε μπορούμε ούτε ο Δήμος να βοηθηθεί, αλλά ούτε και ο πολίτης να έχει
την καλή καθαριότητα. Όμως, σε γενικές γραμμές, παρόλο ότι δεν υπάρχει προσωπικό, έχουμε καθαριότητα και έχουμε σε πολύ
καλό βαθμό, άσχετα αν ειπώθηκε εδώ μέσα ότι η καθαριότητα δεν είναι τόσο πολύ… Έχουμε σε πολύ καλό βαθμό καθαριότητα
απ’ την περιοχή που ξέρω εγώ. Τώρα, δε μπορώ να έχω γνώση για όλο το νησί.
Ένα ακόμα να πιστώσουμε σε ετούτη τη Δημοτική Αρχή, ότι στα γήπεδα έριξε αρκετά λεφτά, διότι όσα και να πήρε για το
κεντρικό γήπεδο της Λευκάδας, πήρε κι άλλα λεφτά, και οι Τσουκαλάδες φτιάχνουν γήπεδο και στο Νυδρί επισκευάζεται, οπότε θα
γίνει πιο αθλητικό, έχει ρίξει αρκετά λεφτά και εκεί.
Τελειώνοντας θα πω και τούτο. Στο Νυδρί, δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης, είναι και ο Γιώργος ο Φίλιππας που είναι
Αντιδήμαρχος της περιοχής, μπορεί να είναι για όλη τη Λευκάδα, αλλά είναι και για την περιοχή του Ελλομένου (..). Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Πολίτης έχει το λόγο (για πέντε λεπτά).
Πολίτης: Θέλω να χαιρετίσω αυτό το σημερινό Απολογισμό, διεξήχθη σε πολύ καλό επίπεδο, άσχετα του περιεχομένου των
τοποθετήσεων του καθενός, νομίζω ότι σήμερα σαν Δημοτική Αρχή, γενικά βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο όσον αφορά τις
λογοδοσίες προς τον κόσμο, τους Απολογισμούς προς τον κόσμο, θέλοντας να θυμίσω ότι αυτός είναι ο δεύτερος Απολογισμός
που γίνεται μέσα σ’ αυτή τη θητεία (την τετραετία), συν μία λογοδοσία του Δημάρχου, συν καμιά σαρανταριά-πενήντα γενικές
συνελεύσεις. Επομένως, δε μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους ή απ’ όποιους το νομίζουν αυτό ότι αυτή η Δημοτική Αρχή
είναι μία κλειστή Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να θυμηθώ, ψάχνω πίσω να βρω Απολογισμό Δημοτικής Αρχής και έναν αχνό
Απολογισμό επί Φέτση, δεν έχω δει κάτι άλλο.
Επομένως, είναι μία αρχή που είναι ανοικτή, δε μπορείς να την κατηγορήσεις ότι είναι κλεισμένη, περιχαρακωμένη,
αλαζονική, δε ξέρω τι άλλο. Ο κάθε καλόπιστος Λευκαδίτης αυτό το βιώνει και σαφώς έχουμε και μία διαφορετική εκτίμηση· που
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ελπίζω να μην έχει (…) αυτή η διαφορετική εκτίμηση για το τι βιώνει ο κόσμος. Οι πόρτες του κάθε Αντιδημάρχου-Συμβούλου είναι
ανοιχτές, το τηλέφωνο είναι ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο, επομένως, κατά την άποψή μου, δεν ενισχύουν κάποια που ειπώθηκαν
από τους προλαλήσαντες. Θέλω να τονίσω ότι δεν είμαι απ’ αυτές που… Μάλλον, είμαι της άποψης του μη μηδενισμού ως προς
το τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή, δε μπορεί να μην έγινε κάτι τα προηγούμενα χρόνια, ούτε να μην έγινε κάτι στα τωρινά χρόνια,
και νομοτελειακά να το πάρει κάποιος δε βγαίνει αυτή η εξίσωση, αυτός ο συσχετισμός. Είμαι τις άποψης ότι πρέπει να
στηριζόμαστε σε ό,τι μέτριο, καλό ή πολύ καλό βρίσκει η Δημοτική Αρχή που έρχεται και να κάνει το μέτριο καλό, το καλό
καλύτερο, το πολύ καλό άριστο αν γίνεται και εκεί που δεν υπάρχει τίποτα να αρχίσεις να βάλεις μία βάση να το χτίσεις.
Εγώ λοιπόν θέλω να πω μετά, τι προσθέσαμε στο δικό μου τον τομέα, τέλος πάντων σε εκείνα που βρήκαμε, μία
παρατήρηση όμως έτσι που… Επειδή κι εγώ δεν είμαι καινούργιος στο κουρμπέτι και μάλιστα με μερικούς παλιούς εδώ μέσα
διατελέσαμε (.). Μη λέμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει την Κυβέρνηση, έχει και τον Νομάρχη, έχει το Δήμαρχο, δε ξέρω τι άλλο
κ.λπ.. Σχεδόν, όλες οι Δημοτικές Αρχές της Λευκάδας, με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτό συνέβηκε. Αλλά αυτό δε μπορεί να
αποτελέσει… Δεν είναι και ωραίο να το επικαλείσαι, δεν είναι ωραίο να το επικαλούμαστε· ότι έχουμε την Κυβέρνηση… Δηλαδή,
αν δεν έχουμε την Κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνουμε; Και αν οι πολίτες του Δήμου θέλουν να βγάλουν άλλο Δήμαρχο από εκείνο
που είναι η Κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνουμε; Να αυτοκτονήσουμε επομένως. Δε θέλω να θυμίσω την εποχή που γινόντουσαν
όντως μεγάλα έργα και γίνανε αρκετά και ελπίζουμε αυτή η Δημοτική Αρχή να το φτάσει, να το ξεπεράσει αυτό. Το ’86, Σπύρος
Μαργέλης, Κτενάς Βουλευτής, Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Γίνανε αυτά Πέτρο μου, μην τα ξεχνάς, έτσι; Ήμουν κι εγώ εκεί τότε, ήξερα.
(….ασαφείς παρεμβάσεις….)….Θα τα πούμε για τ’ αποτελέσματα, εντάξει.
Τώρα λοιπόν εγώ δε θα πω γενικώς για τ’ αποτελέσματα πάρα πολλά, θέλω να πω ένα πράγμα. Όλα καλά ήταν αγαπητοί
συνάδελφοι και φίλοι και ο κόσμος μας άκουγε, υπήρξε όμως ένας απόλυτος μηδενισμός από μερικούς, τίποτα δεν έγινε, τίποτα
δεν άλλαξε. Να μου επιτρέψετε να σας πω ένα κομμάτι της προπαίδειας. 1x9 κάνει 9, 2x9 κάνει 18, 3x9 κάνει 30, 4x9 κάνει 40,
5x9 κάνει 45, 6x9 κάνει 54, 7x9 κάνει 63, 8x9 κάνει 72. Όποιος ήταν παρατηρητικός σ’ αυτά που λέω, θα κατάλαβε ότι υπήρχαν
δύο λάθη εδώ μέσα. Άρα, λοιπόν δε μπορείς να μηδενίζεις τα πάντα και να στέκεσαι στα δύο λάθη. Υπάρχουν και τ’ άλλα που
είναι σωστά.
Έτσι λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι πάρα πολύς κόσμος και ένας ευρύς κύκλος ανθρώπων, μία σιωπηλή πλειοψηφία (θα την
έλεγα) είναι αυτή που έχει αντίθετη άποψη από πολλές που ακουστήκαν εδώ μέσα, ότι: «Περπατώ, μου λένε ότι δε γίνεται τίποτα,
διαβάζω ότι δε γίνεται τίποτα», αλλά προχωράω και βλέπω ότι γίνεται εκείνο, γίνεται τ’ άλλο, γίνεται τ’ άλλο, γίνεται ξέρω ‘γω η
ξύλινη γέφυρα που την αλλάξαμε σαν αισθητική παρέμβαση και την κάναμε λίγο καλύτερη. Τα φώτα στον πεζόδρομο που τα
περιποιηθήκαμε, τα βάλαμε, ο νέος σωλήνας ύδρευσης στην παραλία, η υποστήριξη του λιμανιού στην αποβάθρα που δεν έγινε
τίποτα στην αποβάθρα· που δεν έγινε τίποτα στη Λευκάδα, που ήταν έτοιμη να πέσει. Τα πίλαρς στο λιμάνι, την νησίδα και τους
κόμβους που γίνονται τώρα κάτω εκεί στην παραλία, επιπλέον φωτισμός στο πάρκο, την τοποθέτηση υπόγειων κάδων και έχω να
πω πολλά ακόμα, το τι γίνανε. Επομένως, να λέμε το τι δεν έγινε ναι, αλλά το ότι δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε εκείνο, να το
προσθέσουμε, όπως θα σας προσθέσω εγώ τώρα (..), έχω και στη Βασιλική κάτι παρόμοιο, αλλά επειδή δεν έχω το χρόνο θα
πάω λίγο στα γήπεδα. Να πω τι αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε στα ήδη υπάρχοντα, δε μπορεί να λάβαμε κενό, έτσι; Τι
προσθέσαμε στα υπάρχοντα. Λοιπόν, στο Εθνικό Στάδιο, τι προσθέτουμε; Μέσα έχει ήδη γίνει η τέτοια, έρχεται η σύμβαση τώρα,
να υπογράψει ο άνθρωπος, περάσανε απ’ όλες τις διαδικασίες, δε θα αναλύσω το ιστορικό τώρα, αν και μερικοί εδώ μέσα το
ξέρουν πολύ καλά το ιστορικό (και αναφέρομαι στο φίλο μου Μπάμπη) και θα μπορούσαν να πάρουν θέση. Πήρανε μία θέση, δεν
ήταν η πραγματική αλλού, αλλά τέλος πάντων, το παρακάμπτουμε αυτό. Άρα, αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε χόρτο, ένα χόρτο το
οποίο είχε τελειώσει εδώ και τρία χρόνια, γιατί ήταν δέκα χρονών ήδη αν θυμάμαι καλά, Ζωή. Αυτό το προσθέτουμε σε έναν πολύ
καλό αγωνιστικό χώρο που είχε φτιάξει η Ζωή ή ο προηγούμενος (δε ξέρω ποιος ήταν πριν από εσένα). Άρα, τι κάνουμε; Τώρα,
το δεύτερο, τι προσθέτουμε λοιπόν; Κάνουμε καινούργια, προσθέτουμε αλλαγή στον τρόπο απορροής των υδάτων, θετικό πρέπει
να είναι κι αυτό. Υποστυλώνουμε τις κερκίδες· που ήταν υποστυλωμένες κατά 3/5, συνεχίζουμε στ’ άλλα 2/5. Επομένως, κάτι
θετικό είναι κι αυτό. Θα μονωθούν οι κερκίδες, κάτι θετικό είναι κι αυτό. Είναι πρόσθεση σε εκείνο που βρήκαμε, δεν Είναι κακό. Τι
προσθέτουμε ακόμα; Προσθέτουμε ένα δημοσιογραφικό θεωρείο και πλαστικά καθίσματα απάνω σε εκείνα που βρήκαμε, να μην
τα μηδενίσουμε όλα, αλλά να μη μηδενίζουμε και εκείνα που γίνονται.
Πάμε τώρα να δούμε για το κλειστό γυμναστήριο των Βαρδανίων. Προσθέσαμε λοιπόν παρεμβάσεις που το κάνανε σε
επίπεδο Α1. Τοποθετήσαμε καινούργιες λυόμενες κερκίδες, πρόσθεση απάνω σ’ αυτό που υπήρχε, το οποίο είχε πάρει και άδεια
καταλληλότητας (το είχαν φροντίσει οι προηγούμενοι, όχι εγώ). Επίσης, νέες μπασκέτες με μία σύμβαση με την Περιφέρεια,
προσθέσαμε νέους προβολείς LED που αναβαθμίζουν τη λειτουργία του κτηρίου και μπορεί να παιχτεί (.) και τώρα προσθέτουμε…
Ήδη τώρα έχουν γίνει ελαιοχρωματισμοί, κάγκελα κ.λπ. (να μην τ’ αναφέρω). Προστίθεται τώρα μία εργολαβία 138.000 η οποία
περιλαμβάνει παρεμβάσεις ηλεκτρολογικές, υδροηλεκτρικά (ήδη μπήκαν μέσα), αντικατάσταση πολυκαρβονικών, (.), sound
system, ανακατασκευή πεζοδρομίου απέξω… Επομένως δε μπορούμε να λέμε ότι δεν έγινε κάτι στα ήδη υπάρχοντα.
Στο κλειστό των Αλυκών το οποίο για αρκετό καιρό είχε καθηλωθεί. Με τη βοήθεια των διευθυντών των σχολείων και του
Δήμου έγινε παρέμβαση, ανακαινίστηκε σε μεγάλο βαθμό το τέτοιο…
Τώρα, στο γήπεδο του Νυδρίου. Το γήπεδο του Νυδρίου, αγαπητοί μου, είναι μία αμαρτωλή ιστορία, το έχω πει χίλιες
φορές, όταν σκάβεις και δε βρίσκεις από κάτω το αρδευτικό είναι ένα πρόβλημα. Όταν ψάχνεις να βρεις ποιανού είναι το οικόπεδο
και δε βρίσκεις άκρη και δε λέω ότι το κάνανε σκόπιμα οι προηγούμενοι, απλά δε χρειάστηκε όταν ήταν οι προηγούμενοι να
ανακατευτεί αυτό το πράγμα, αλλά έλα τώρα που χρειάζεται για να βγάλεις οικοδομική άδεια, για να κάνεις παρεμβάσεις και
βρίσκεις τα οικόπεδα και δε ξέρεις ποιανού είναι.
Παρ’ όλα αυτά, μέσα στη βδομάδα ελπίζω να ξεκολλήσει το θέμα. Θα προσθέσουμε λοιπόν 23.500 έργα για να πάρουμε
την ακαταλληλότητα. 30.000,00 ευρώ μαζί με κάτι εργασίες που θα γίνουν στον Άγιο Πέτρο, ήδη ο εργολάβος είναι μέσα για όλα
αυτά, γίνεται σπορά. Μάλιστα, σε συνεργασία με τον Οδυσσέα και με το φίλο μου τον Ευτύχη εκεί πέρα και με την οικογένεια
Ριμπολόβλεφ, στα υπάρχοντα 55-60.000 του Νυδρίου προστεθήκανε άλλα 20.000, για να γίνει καλύτερη αποστράγγιση, κάτι είναι
κι αυτό, δεν είναι μηδενικό.
Γήπεδο Τσουκαλάδων. Το γήπεδο Τσουκαλάδων το ξέραμε όλοι, ήταν χωμάτινο, ήταν γήπεδο πολύ χαμηλής ποιότητας,
τι γίνεται; Ήδη είναι ξεκινημένο, θα μπει πλαστικός τάπητας, θα χρησιμοποιηθεί το γήπεδο αυτό για να γίνει βοηθητικό για τις δύο
ομάδες, γιατί εδώ μέσα προς το παρόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε βοηθητικό γήπεδο λόγω έλλειψης χώρων, ελπίζουμε
να πάρουμε το ΒΚ 75 να γίνει κάτι σ’ αυτό. Άρα, ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί.
Πρόεδρος: Ολοκληρώστε.
Πολίτης: Θέλω να τελειώσω Πρόεδρε με το γήπεδο των Σφακιωτών. Εκεί είναι αμαρτωλή ιστορία δικιά μου, εκεί δεν τα ‘χω
καταφέρει καλά και δεν τα ‘χω καταφέρει καλά· υπάρχουν κάποιες εξηγήσεις, μπορεί να έχω κάνει λάθη εγώ, να μην έχω κάνει,
ήταν μία δυσκολία. Ξεκινήσαμε το πρώτο γήπεδο και είπαμε ότι θα είναι το πρώτο που θα τελειώσει και έγινε μία διαδικασία με τον
εργολάβο, αναγκαστήκαμε να κόψουμε την εργολαβία γιατί έφυγε αυτός, δε ξέρω που είναι τώρα, και μπήκαμε στον φαύλο κύκλο,
δυστυχώς, των απευθείας αναθέσεων με κλήρωση, πέντε τέτοιες αναθέσεις, έξι, εκατόν είκοσι μέρες πήγανε πίσω. Χρεώστε σε
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εμένα αυτό, όσο μπορώ να φταίω εγώ σ’ αυτό το κομμάτι. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε τώρα; Κάναμε το εξής: Αυξήσαμε τα
χρήματα γιατί προσθέσαμε εργασίες ούτως ώστε να φτάσει στις 22.000 και θα το βγάλουμε σε διαγωνισμό σε λίγο καιρό. Άρα, μη
μηδενίζουμε τίποτα, να προθέσουμε αυτά που βρήκαμε σε ένα καλό γήπεδο, όπως είναι των Σφακιωτών.
Τώρα, γίνανε παρεμβάσεις και στο 5x5 των Λαζαράτων, γιατί είναι ένα γήπεδο που χρησιμοποιείται. Τα 5x5, ξέρετε είναι
λίγο «leisure», είναι ψυχαγωγία, δεν είναι καθαρή αθλητική εγκατάσταση με την έννοια που έχουμε πει τις προηγούμενες. Αυτά
λοιπόν, γίνανε κάποιες παρεμβάσεις εκεί. Υπάρχουν όπως και παρεμβάσεις που δεν είναι εύκολο να γίνουν και πρέπει να τις
αξιολογήσεις, γιατί πρέπει πρώτα να φτιάξεις τα κεντρικά σου και μετά να πας στα πιο μικρά. Αυτή είναι μία στρατηγική επιλογή.
Εγκαταστάσεις λοιπόν του μαζικού αθλητισμού με ένα πρόγραμμα το οποίο το δούλεψε αρκετά ο κύριος Θανάσης
Περδικάρης, 270.000, ελπίζουμε να είναι έτοιμο τον επόμενο χρόνο, και έχουμε και κάτι άλλο υπόψιν, δε σας το λέω τώρα γιατί
θέλω ό,τι σας λέω να μπορούμε να το ικανοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας, να είστε καλά για τη
συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και ελπίζω να την έχουμε ακόμα για πολλά χρόνια.
Πρόεδρος: Ο κύριος Σέρβος έχει το λόγο (για επτά λεπτά).
Σέρβος: Ο Απολογισμός είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. Έγινε κάποια πολύ καλή απαρίθμηση, καταγραφή
και τοποθέτηση από το Δήμαρχο, όπως επίσης και οι προτάσεις που ακούστηκαν απ’ το σύνολο των παρευρισκομένων
Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων ή πολιτών· οι περισσότερες ήταν εύστοχες, στη σωστή κατεύθυνση και δίνανε προτάσεις,
αρκετές απ’ αυτές. Όμως, υπήρξε και μία τάση μηδενισμού από κάποιες τοποθετήσεις, δεν νομίζω να είναι η κατάσταση ή όλα ή
τίποτα. Θα πω κάποια πράγματα σχετικά με την ύδρευση, και ούτε οι προσπάθειες ήταν απλά και μόνο ηρωικές (όπως ειπώθηκε),
βέβαια, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο αλλά δεν είναι έτσι, και σχεδιασμός υπάρχει και υπήρξε.
Το να πας νερό, να οργανώσεις το πώς θα πας το νερό απ’ τον κάμπο της Βασιλικής στην πλευρά που είναι η Πόντι (απ’
τον Άγ. Πέτρο και κάτω), δεν είναι τυχαίο, θέλει σχεδιασμό. Το πώς θα υδροδοτήσεις μελλοντικά τη Νηρά απ’ τον κάμπο της
Βασιλικής, δεν είναι τυχαίο. Το πώς θα δώσουμε το νερό στη Νικιάνα, αυτό που λέγαμε «ανατολικό άξονα» και ένα κομμάτι των
Καρυωτών, επίσης δεν είναι τυχαίο, προγραμματισμένο ήταν και με χρήματα από τη Σ.Α.Τ.Α., το ίδιο και για τον δυτικό άξονα και
έχουμε και συνέχεια εκεί, δεν τελειώσαμε. Ολ’ αυτά γίνανε με προγραμματισμό. Θα μου πείτε: «Ήταν απλά κάτι που πόναγε.» Έ,
ναι, από κει ξεκινάς, από κει που πονάς, από κει που πονάς, από κει που έχεις την έλλειψη και προγραμματίζεις για τη συνέχεια
για ολοκληρωμένη πλέον δράση και επίσης, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όταν κάνουμε αυτές τις κινήσεις, αυτές τις δράσεις
για τις περιοχές που είπα ή για τους Τσουκαλάδες έστω, δεν έχουμε απεμπολήσει αυτό που λέμε: «Ολοκληρωμένες χωρικές
επενδύσεις, είναι στοχευμένα και στοχεύουμε πως θα αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο την ανατολική πλευρά που
αναφέρεται στο θαλάσσιο τουρισμό. Βέβαια, μαζί μ’ αυτό δεν παραλείπουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια του Δήμου.
Στη συνέχεια τώρα, δε θέλω να απαριθμήσω έργα που έγιναν στην ύδρευση ή στα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, θα είναι και
ανιαρό, αλλά είναι όλα καταγεγραμμένα. Θέλω να πω όμως ότι και προτάσεις έχουμε να κάνουμε ακόμη και θα τις φέρουμε εδώ
και θα τις δείτε και είμαστε στη διαδικασία σύνταξης μελετών για νέο αγωγό στους Τσουκαλάδες, για υδροδότηση στη Νηρά (που
σας είπα), για το πώς θα πάρουμε το νερό από το Αηδονάκι και να το δώσουμε στο Περιγιάλι· να ανακουφιστεί η ευρύτερη
περιοχή· που είναι μεγάλες οι ποσότητες. Επίσης, μελετάμε και το πώς θα γίνει να κάνουμε τρεις νέες γεωτρήσεις. Ήδη έχουμε
δύο καινούργιες στον κάμπο της Βασιλικής (μία για τη Βασιλική, μία για τον Αγ. Πέτρο), σώσαμε μία στο Μαραντοχώρι που ήταν
υπό κατάρρευση και θα μπει τις επόμενες δέκα μέρες σε λειτουργία. Κάνουμε αναβάθμιση στα δίκτυα πολλών περιοχών όχι μόνο
με έργα αλλά και με αυτεπιστασία. Είναι σε εξέλιξη ευρείας έκτασης τοποθέτηση δικτύων στα Σύβοτα ετούτη την εποχή, και
ακολουθεί μετά αντικατάσταση δικτύων στους Τσουκαλάδες, δεν είναι απρογραμμάτιστα αυτά. Είχαμε περιοχές που δεν είχαν
νερό. Ο Κάβαλος έχει νερό τώρα, η Νικιάνα δεν είχε νερό, στις περισσότερες περιοχές τώρα έχει και ελπίζουμε ότι θα
συντηρήσουμε και το καλοκαίρι, και για τους Τσουκαλάδες το ίδιο. Όσον αφορά τώρα την αποχέτευση, τα δίκτυα και της ύδρευσης
και της αποχέτευσης σε κάποιες περιοχές είναι πεπαλαιωμένα και αναγκαστικά χρειάζονται και αντικαταστάσεις. Ετούτη την
εποχή, οι περισσότερες βλάβες στην πόλη της Λευκάδας και σε χωριά αλλά κύρια στην πόλη είναι οι παροχές, οι παροχές ιδιωτών
και πάμε και τις αποκαθιστάμε. Δε λέμε στον ιδιώτη ότι: «Ξέρεις, είναι στο δρόμο πριν από το σπίτι σου, φτιάξ’ το εσύ», το φτιάχνει
ο Δήμος, εκτός και αν είναι μέσα στο χώρο του, έτσι;
Κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Τη χρονιά που μας πέρασε βελτιώσαμε αντικαθιστώντας αντλίες και
σωληνώσεις έξι αντλιοστάσια αποχέτευσης. Δύο για την πόλη, δύο για τον Άγιο Νικήτα και δύο για τη Βασιλική, και με έργα και με
αυτεπιστασία, εκεί που δε φτάνουν τα χρήματα απ’ το έργο.
Τώρα, με τις ομβροδεξαμενές. Εγκαθίσταται ο εργολάβος για τις ομβροδεξαμενές και τις αρδευτικές γεωτρήσεις της
νότιας Λευκάδας τις επόμενες μέρες. Για την ερώτηση που τέθηκε, για το Γένι-Κατωχώρι και Πόρο. Ναι, είναι μία ιστορία που δεν
είχαν από παλιότερα νερό, δώσαμε από μία γεώτρηση, το νερό έχει κάποια αλατότητα και βελτιώνουμε την ποιότητά του
χρησιμοποιώντας νερό και από μία γεώτρηση του Νυδρίου, όμως το προηγούμενο δεκαήμερο είχαμε πρόβλημα σ’ αυτή τη
γεώτρηση γιατί είχε σπάσει το δίκτυο που τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο από τη γεώτρηση και μας έλειπε νερό. Αυτός ήταν ο βασικός
λόγος τις παρελθούσες μέρες.
Μία ερώτηση που μπήκε και να τελειώσω εδώ, για το Αγιοφύλλι. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι το οικόπεδο που είναι
περιφραγμένο και θα μπορεί να ανοίξει, δεν είναι και σίγουρο, θα το διερευνήσουμε αύριο, ο Δήμαρχος δεν το ξέρει ακόμα, δεν
πρόλαβα να του το πω, ανήκει στον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και μου ζήτησαν να κάνουμε παρέμβαση, μπορούμε να την
κάνουμε, για να μας αφήσουν ένα μονοπάτι να περνάει ο κόσμος και να πηγαίνει στο Αγιοφύλλι, εκεί που έχει περιφραχτεί. Είναι
σίγουρο ότι είναι του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, απ’ ό,τι με διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της Κοντάραινας που βρήκε τα
στοιχεία και μου βρήκε και το τηλέφωνο της Προέδρου, αυτό σαν πληροφορία, επειδή ειπώθηκε για το Αγιοφύλλι, έτσι;
Επί τη ευκαιρία να πω για τους δρόμους που οδηγούν στις παραλίες, αυτούς που πάθανε ζημιά το χειμώνα. Ο δρόμος
για το Καλαμίτσι είναι βατός πλέον, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και θα τσιμεντοστρωθεί, γιατί ήταν στο έργο των 590.000 της
αγροτικής οδοποιίας. Ο δρόμος για το Περιγιάλι-Πλατύστομα δημοπρατείται αυτές τις μέρες. Τώρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα
στην αρχή, δεν είναι η υπόθεση διαχείρισης των έργων και των εργασιών στο Δήμο, της λογικής «ή όλα ή τίποτα», ή όλη την
καθημερινότητα σήμερα ή όλη μετά από ένα χρόνο. Σταδιακά πηγαίνουμε και σιγά-σιγά προχωράμε βελτιώνοντας συνέχεια όλη
την κατάσταση και οι εργαζόμενοι στο Δήμο (αυτοί που είναι), οι περισσότεροι δεν προλαβαίνουνε -να το πάρουμε κι αυτό υπόψη
μας- να κάνουν μελέτες, να κάνουν επιβλέψεις, να χειριστούν την καθημερινότητα, να αντιμετωπίσουν το δημότη, να
εξυπηρετήσουν τους πολίτες, δεν τα προλαβαίνουν όλα, γι’ αυτό λέω: «Δεν είναι όλα ή τίποτα.» Ευχαριστώ.
Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Σέρβο. Ο κύριος Περδικάρης έχει το λόγο (για επτά λεπτά).
Περδικάρης: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θεωρώ ότι η αποψινή διαδικασία με εξαίρεση μία χαλαρότητα που ίσως
υπάρχει στο τέλος και που έχει να κάνει ίσως και με την κούραση, ήταν πάρα πολύ θετική και γιατί να μην είναι εξάλλου, όταν μία
τέτοια διαδικασία εκτός από υποχρέωση πρέπει να είναι και δικαίωμα του πολίτη να παρεμβαίνει σε μία διαδικασία διοίκησης. Να
ξαναπώ ότι εμείς ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία και δε μπορεί να τ’ αρνηθεί κανείς, την έχουμε ακολουθήσει και σε επίπεδο
Κοινοτήτων και σε επίπεδο κεντρικό και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και σε επίπεδο ανοικτών εκδηλώσεων με την
προηγούμενη διαδικασία την οποία παρακολούθησαν πάρα πολλοί πολίτες, δυστυχώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τότε ήταν (.),
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προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός, όμως εκεί θα μπορούσατε να δείτε και την παρουσία και την παρέμβαση πως πραγματικά
γίνεται η λογοδοσία και πως πραγματικά παρεμβαίνουν οι πολίτες στα πεπραγμένα, στη λογοδοσία μιας Δημοτικής Αρχής, νομίζω
ότι χάσατε μία ευκαιρία.
Κατά την άποψή μου και θα το δείξει ο καιρός (το αύριο, το μεθαύριο), αυτή η λογοδοσία ήταν ένα θετικό στοιχείο για τη
Δημοτική Αρχή, όπως ήταν και όλες οι προηγούμενες. Μαθαίνουμε και στη διαδικασία, προχωράμε και προφανώς θα κάνουμε κι
άλλες τέτοιες λογοδοσίες, γιατί όταν συγκεντρώνεις κόσμο να σ’ ακούσει, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τον υπολογίζεις, δεν
καταλαβαίνει ότι είσαι κλεισμένος πίσω από ένα γραφείο και αποφασίζεις μόνος σου ή τουλάχιστον δεν του δίνεις το δικαίωμα να
βγάλει τ’ απωθημένα του ρε αδερφέ! Για χρόνια λοιπόν, αυτό το πράγμα επιμελώς αποκρύβονταν. Θέλω να πω λοιπόν και θεωρώ
ότι είναι θετικό για τη Δημοτική Αρχή και βεβαίως η διαδικασία η ίδια απέδειξε θετικά στοιχεία που βγήκανε και επιμένω και
ξαναλέω ότι αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Τώρα, δεν πρόκειται να κάνω αναφορά σε ζητήματα, γιατί είναι πάρα πολλά, έχω στοιχεία μπροστά μου, δε χρειάζεται να
τα πω, θα πω μόνο δύο πράγματα για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Προφανώς, οι κοινωνικές υπηρεσίες υπάρχουν, υπήρχαν,
υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι πως λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Προφανώς βελτιώνονται κάθε χρόνο και
καλύτερα. Το θέμα είναι να μη δίνεις τη δυνατότητα μόνο στην κοινωνική υπηρεσία ή στις όποιες κοινωνικές δομές να λειτουργούν
αυστηρά κάτω από μία διαδικασία διαχειριστική, γραφειοκρατική (με την καλή έννοια το λέω), αλλά να μπορείς αυτές τις
κοινωνικές δομές (τις όποιες δομές) να τις «παντρέψεις» με την ίδια την κοινωνία, να αποκτήσουν μία εξωστρέφεια και να βγουν
προς τα έξω, δεν είναι μόνο το Βοήθεια στο Σπίτι να κάνει αυτές τις εργασίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς· που
μπορεί να το κάνει και να το έκανε πάντα, είναι πως θα μπορέσει μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς, μόνο του, να μπει σ’ όλα τα
σπίτια, να μπει και στα σπίτια που δεν είναι ωφελούμενοι και να μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία όχι μόνο στην καθημερινότητα
και στο σκούπισμα, αλλά και σ’ άλλα κοινωνικά προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η εξωστρέφεια και εμείς την έχουμε αυτή την
εξωστρέφεια και θα τη συνεχίσουμε αυτή την εξωστρέφεια, δε θέλουμε να μείνουμε σε μία γραφειοκρατική διαδικασία κοινωνικών
δομών, κυρίως τέτοιων δομών.
Το στοίχημα είναι με τον εαυτό μας, δεν είναι ούτε με τους προηγούμενους, ούτε προφανώς με ένα μελλοντικό «επόμενη
Δημοτική Αρχή». Το στοίχημα το έχουμε σ’ αυτό το επίπεδο με τον εαυτό μας και επιμένω.
Για το Βοήθεια στο Σπίτι. Το Βοήθεια στο Σπίτι, συνάδελφοι, δεν περιμένουμε να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έχουμε μία καθημερινή επαφή με το Σωματείο και την επόμενη εβδομάδα μάλιστα έχουμε πάλι συνάντηση με το Σωματείο (με το
Δήμαρχο κάνουμε συνέχεια συναντήσεις) και συζητάμε μαζί τα προβλήματά τους. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επαφές με το
υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έχουμε στείλει πάρα πολλά έγγραφα σε συνεννόηση με το
ίδιο το Σωματείο -πολλές φορές τα συγγράφουμε μαζί- για το πρόβλημα. Το πρόβλημα προφανώς είναι δεκαπέντε χρόνια. Τι
πρόβλημα παραμένει, αλλά δεν παραμένουν τα υπόλοιπα προβλήματα, παραμένει το πρόβλημα της αποκατάστασης, δεν
παραμένουν τα υπόλοιπα προβλήματα, δεν παραμένουν οι απλήρωτοι έξι-επτά-οκτώ-δέκα μήνες, δεν παραμένουνε τα δάνεια που
παίρνανε οι εργαζόμενοι τότε για να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν παραμένει και η ανασφάλεια των έξι μηνών (των
συμβάσεων) ή των τριών μηνών (δε νομίζω ότι υπήρχαν), των έξι μηνών.
Σήμερα υπήρχε μία κινητοποίηση την οποία στηρίζουμε, ανεξάρτητα πόσοι εργαζόμενοι κάνανε απεργία. Τις επόμενες
μέρες, μετά τη συνάντηση με το Σωματείο θα κάνουμε πάλι μία επαφή εφόσον χρειαστεί με το υπουργείο Εσωτερικών και το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, γιατί τονίζω και πάλι -και είναι στη δυνατότητα όλων να πάρουν τα στοιχεία- ότι ανεξάρτητα
αν το φέρνουμε ή δε βγάζουμε δελτία τύπου, αυτό που κάνουμε είναι ότι ενδιαφερόμαστε για την αποκατάσταση των εργαζομένων
και ότι ενδιαφερόμαστε χωρίς να δημιουργούμε κάποιες εντυπώσεις, γιατί θεωρούμε ότι είναι μία δομή -όπως πάρα πολλοί
νομίζω, όλοι θεωρούμε- η οποία πρέπει να επιβιώσει, άσχετα αν στα προηγούμενα χρόνια -και εδώ πρέπει να το παραδεχτούμε
όλοι- αυτή η δομή πήγαινε να σβήσει, και οι συμβάσεις των έξι και των εννιά μηνών στην καλύτερη περίπτωση, επειδή το ξέρουν
ότι έχουν (.), τι έκανε; Ανάγκαζε κάποιους να παραιτηθούν και έχουν φύγει αρκετοί, γιατί δε μπορούσαν άλλο να επιβιώσουν,
νομίζοντας και βλέποντας ότι αυτό πήγαινε στο τέλος του, η κοινωνία αντέδρασε όμως και θέλετε ότι υπήρχε μία ευαισθησία από
την τωρινή Κυβέρνηση; Θέλετε ότι οι εργαζόμενοι έκαναν αγώνες; Πάντως είναι γεγονός ότι σήμερα η κατάσταση δεν είναι όπως
είναι πριν τέσσερα χρόνια.
Θα τελειώσω μ’ αυτό που είπε η Αντιπρόεδρος, που εμένα τουλάχιστον με πείραξε και μου δημιούργησε μία πίκρα για το
θέμα της δημοκρατίας, εκτός και αν δεν κατάλαβα καλά. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, επειδή δε μπορώ να θεωρήσω ότι εγώ ως
πλειοψηφία δημιουργώ πρόβλημα δημοκρατίας ή στερώ από κάποιους άλλους το δικαίωμα, εκτός και αν δεν το κατάλαβα καλά.
Αν κατάλαβα κάτι άλλο, ζητώ συγγνώμη… (…..ασαφείς παρεμβάσεις….)….Θέλω να πω ότι εγώ αισθάνομαι μειονεκτικά και θα
παρακαλέσω, όποιος νομίζει ότι είναι διαφορετικά, να πάρει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ή να πάρει τις κασέτες και να
ακούσει ποιος μιλάει περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πρόεδρος: Ο κύριος Νικητάκης έχει το λόγο (για τρία λεπτά).
Νικητάκης: Για δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Δε σκέφτηκα καθόλου να μιλήσω ειλικρινά, αλλά όταν ακούμε τη λέξη «δημοκρατία» και
κοιτώντας που μιλάμε τώρα, λέμε: «Ποια δημοκρατία;» Να με συγχωρείτε δηλαδή. Ήταν εδώ πενήντα-εκατό άνθρωποι και μείναμε
δέκα. Ποια ισότητα; Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ήταν καλό το επίπεδο, δε λέω το αντίθετο, αλλά αυτός ο μηδενισμός ο
αρχικός νομίζω ότι αδικεί όχι εμάς, αλλά κι αυτούς που το λένε τους αδικεί. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι πρέπει να παραιτηθώ αύριο το
πρωί, ότι δεν έχω κάνει τίποτα σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια πραγματικά και ότι αύριο πρέπει να παραιτηθώ. Τόσο μηδενισμός πια;
Τόσο δεν κάναμε κάτι; Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέμε ότι: «Ά, είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε τους ισολογισμούς, άρα το
κάνουμε επειδή είμαστε υποχρεωμένοι.» Μα και οι άλλοι ήταν υποχρεωμένοι, με συγχωρείτε. Λέει: «Η αύξηση των δύο πόρων
από τη μαρίνα.» Από πού προκύπτει αυτό; Πως προκύπτει; Γιατί λέμε ανακρίβειες; Γιατί λέμε ότι δεν έχουμε περιουσία; Γιατί λέμε
ότι δε μιλάμε στους Προέδρους; Να με συγχωρείτε, με πενήντα και πάντα λαϊκές συνελεύσεις στα χωριά είμαστε εμείς που δε
μιλάμε στους Προέδρους, και το λέτε; Η κριτική να είναι πάρα πολύ αυστηρή, «θάψτε μας!» Αλλά να είναι δίκιο. Απλώς πήρα το
λόγο επειδή ξέχασε ο Δήμαρχος κάτι πολύ σημαντικό που έγινε και κάποια άλλα που πρέπει να γίνουν, π.χ. δεν ανέφερε· που θα
έπρεπε να τ’ αναφέρει, την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου. Νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί, είναι πολύ σημαντικό και το ξέρετε
όλοι και απορώ πως το παρέλειψε ο Δήμαρχος, διότι είναι έργο ζωής του, το κυνηγάει απ’ το 1992 (που το θυμάμαι εγώ) και πήρα
το λόγο για να το πω και να αποδώσω δικαιοσύνη, νομίζω ότι αξίζει.
Έπειτα, θέλω να πω κάτι για τους δικούς μου τομείς. Θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως τη Δημοτική Αστυνομία, γιατί
πραγματικά έχει συμβάλλει πάρα πολύ στην αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων που πρέπει να γίνουν. Θέλω να σας πω ότι δεν
ακούστηκαν βέβαια όλοι αυτοί οι Κανονισμοί που έχουν ψηφιστεί, αλλά θα ακουστούν πολύ σύντομα, διότι θα αναγκαστούμε να
τους ξαναφέρουμε για ψήφιση, γιατί αλλάξανε οι νόμοι δυστυχώς και αυτοί οι Κανονισμοί που έχουμε ψηφίσει είναι σαν να μην
υπάρχουν πια κανονικά, άρα πρέπει να τους ξαναφέρουμε.
Εγώ δε θέλω να πω κάτι άλλο, λίγη δικαιοσύνη, π.χ. θέλω να απευθυνθώ για το ιχθυοτροφείο, υπάρχουν 212.000 τρία
χρόνια, αλλά είναι έργο άλλου· που δεν το κάνει και εμείς κυνηγάμε να το κάνουμε, και ποιος φταίει; Οι αδειοδοτήσεις.
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Υπάρχει επίσης, ένα τρομερό πρόβλημα με τη γραφειοκρατία. Το ξέρετε ότι για να δώσω 50,00 ευρώ, 50,00 ευρώ για
λουλούδια, θέλω δύο Οικονομικές Επιτροπές και δύο Δημοτικά Συμβούλια; (…..ασαφείς παρεμβάσεις….)….Αλήθεια είναι, ψάξτε
το να δείτε. Που βοηθάει αυτό την αυτοδιοίκηση· που δεν υπήρχε τα παλιά χρόνια, είναι προφανές. Να μείνουμε στο σήμερα, αλλά
να είμαστε δίκαιοι. Ευχαριστώ πολύ.
Πρόεδρος: Υπάρχει άλλος Αντιδήμαρχος που θέλει να λάβει το λόγο; Δεν υπάρχει.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, πριν ολοκληρώσετε, θέλω κι εγώ για δύο λεπτά το λόγο μιας και αναφέρθηκε από
κάποιους συναδέλφους το θέμα της λειτουργίας του Προέδρου.
Συνάδελφοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κι εγώ φυσικά έχω την ευθύνη για την τήρηση του Κανονισμού
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά την πληρότητα του
Κανονισμού. Για εμένα, ο Κανονισμός είναι πλήρης, είναι δημοκρατικός, είναι λειτουργικός, όμως δε μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί;
Γιατί εξαρτάται από εμάς συνάδελφοι, όχι μόνο από τον Πρόεδρο, αλλά και από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι
λοιπόν ατομική ευθύνη του Προέδρου αποκλειστικά η εφαρμογή του Κανονισμού, σε μία συλλογική προσπάθεια, σε μία
συλλογικότητα, ευθύνη έχει και το κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε φορά που ανοίγουμε τη συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο, εγώ επισημαίνω αυτό που λέει ο Κανονισμός. Η αντίδρασή σας -τουλάχιστον αυτό έχω εισπράξει εγώ- είναι: «Ά, τα
δύο λεπτά είναι λίγα.» Δε σας πίεσε ποτέ ο Πρόεδρος, συνάδελφοι, να απεραντολογήσετε, ούτε να περιττολογήσετε. Έχετε ευθύνη
για την τήρηση του χρόνου. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εγώ δε μπορώ να σας κλείσω το στόμα, εκτός εάν ζητάτε να εφαρμόσω
απόλυτα το χρόνο και να σας κλείνω τα μικρόφωνα. Εγώ δε θα το κάνω αυτό. Εάν εσείς το θεωρείτε δημοκρατικό αυτό, να το
θέσουμε θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε να το εφαρμόσω. Με λύπη μου να το εφαρμόσω. Εγώ δε θα κλείσω
μικρόφωνο σε συνάδελφο. Μίλησα για την αυτοδιαχείριση του χρόνου, το ‘χω πει πάρα πολλές φορές, σε κάθε Δημοτικό
Συμβούλιο θα το λέω, κατανοήστε το συνάδελφοι, ας κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του. Νομίζω ότι είμαστε ώριμοι, εγώ
τουλάχιστον αυτό θεωρώ και μπορούμε να κατανοήσουμε και τι θέμα συζητάμε και τι λέει ο καθένας και πόσο μιλάει, έχει ευθύνη
για το πόσο μιλάει και το τι λέει. Δεν έχει αποκλειστικά και μόνο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την ευθύνη για ό,τι λέει ο
κάθε Δημοτικός Σύμβουλος και ό,τι πράττει ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος.
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να κάνετε την αυτοκριτική σας. Εγώ απ’ τη δική μου πλευρά κρατάω ως
προβληματισμό αυτά τα θέματα που μου βάλατε, όμως και εσείς απ’ τη δική σας τη μεριά κατανοείστε ότι πρέπει να έχετε και εσείς
ανάλογη συμμετοχή στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ.
Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για το κλείσιμο του θέματος.
Δήμαρχος: Λίγο χρόνο θέλω, άλλωστε και απολογιστικά, δεν είμαι εδώ για να κάτσω να απαντήσω σ’ όλες τις ερωτήσεις που
γίνανε, οι οποίες πράγματι ήταν πολλές, και πλούσιος προβληματισμός υπήρξε, γιατί αυτή η διαδικασία των ερωτήσεων και των
απαντήσεων είναι μία διαδικασία που γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα στα Δημοτικά Συμβούλια, στον Απολογισμό δε
μπορώ να μπω σ’ αυτή τη λογική. Θέλω μόνο να κάνω μερικές παρατηρήσεις κατά τη γνώμη μου.
Παρατήρηση Νο 1
Απ’ την κουβέντα, από τοποθετήσεις ορισμένων συναδέλφων βοηθήθηκα, ορισμένων όμως και νομίζω ότι βοηθήθηκε το
σύνολο της Δημοτικής Αρχής. Αναφέρομαι σε συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους· που με σοβαρό τρόπο, κάνοντας καλά που
κάνανε την κριτική τους, είχαν ιδέες, σκέψεις και προτάσεις.
Παρατήρηση Νο 2
Μπήκε ένα ζήτημα για τη δημοκρατία, πάλι απ’ ορισμένους συναδέλφους και έχει σημασία και πως το θέτεις. Εντάξει, η
δημοκρατία δεν είναι να κάνεις λαϊκές συνελεύσεις που έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή, ενώ οι προηγούμενες δεν έκαναν, δεν είναι
δημοκρατία αυτό, εγώ να το δεχτώ κι αυτό, και αυτή την ακραία άποψη να τη δεχτώ. Όμως, δεν είναι δημοκρατία να κάνεις
μοριοδότηση για τον τρόπο που θα επιλέγεις τα παιδιά που θα μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς; Ναι ή όχι; Εγώ, συνάδελφοι,
επειδή έτυχε να είμαι και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, ούτε κανένα θέμα δημοκρατίας έβαλα σε κανένα απ’ αυτά τα
Συμβούλια (βέβαια υπάρχουν συνάδελφοι που ήταν παρόντες και το ξέρουν), γιατί κατά τη γνώμη μου, ποτέ και σε κανένα
Δημοτικό Συμβούλιο κανένας δεν έκλεισε το στόμα κανενός. Αντιλαμβάνομαι ότι για λόγους -επαναλαμβάνω, ορισμένοι, δεν αφορά
όλους τους συναδέλφους- και δικής τους τακτικής και εν πάση περιπτώσει γιατί θέλουν να κάνουν και την αντιπολίτευσή τους,
μπορούν να λένε και μία κουβέντα παραπάνω και την κατανοώ κι αυτή. Όμως, επιτρέψτε μου να πω, η απαξίωση ας πούμε στα
ζητήματα της δημοκρατίας με έναν τέτοιο τρόπο, ενώ θα μπορούσα να αναφέρω δεκάδες παραδείγματα, δεν είναι καλό πράγμα,
γιατί δεν είναι θέμα ότι προσβάλλει τούτη τη Δημοτική Αρχή ή δε ξέρω ποια άλλη, μας προσβάλει συλλογικά και σαν όργανο ας
πούμε και θα παρακαλούσα, τέτοιου είδους ακραίες εκφράσεις να τις αποκλείσουμε.
Ακούστηκαν μερικές τοποθετήσεις που αφορούν το έργο συνολικά της Δημοτικής Αρχής. Επαναλαμβάνω, εγώ κρατάω
όλα τα θετικά από συναδέλφους που έκαναν προτάσεις. Επιτρέψτε μου όμως ότι όταν γίνεται ένας μηδενισμός και μπήκε και απ’
άλλους συναδέλφους της πλειοψηφίας· που ποτέ δεν τον επιχείρησα όταν ήμουν στην αντιπολίτευση, είναι άλλο η κριτική και άλλο
ο μηδενισμός, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι που γίνεται αυτό. Η μία εκδοχή είναι ότι αυτός που το λέει προφανώς δε γνωρίζει κάτι
και εντάξει, δικαιολογείται, να υπάρχει άγνοια δηλαδή σε ένα θέμα και ο δεύτερος λόγος (δεν υπάρχει τρίτος) είναι η πολιτική
σκοπιμότητα. Δε θέλω να πιστεύω ότι ισχύει το δεύτερο, δε θέλω να πιστεύω ότι ισχύει το δεύτερο, τουλάχιστον -και θέλω σ’ αυτό
να είμαι σαφής- για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν ακούω όμως εκφράσεις από πολίτες,
του τύπου ότι: «Αισθάνονται ντροπή γιατί δεν έχει γίνει τίποτα», εντάξει, δε θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, αλλά νομίζω ότι στην
περίπτωσή τους, για να στηρίξουν αυτό που θέλω να πουν και να προβάλλουν ενδεχομένως την ενδεχόμενη υποψηφιότητά τους
(γιατί μπορεί να υπάρχουν και τέτοια ενδεχόμενα), μερικά στοιχειώδη πράγματα πρέπει να τα γνωρίζουν, δε μπορεί ας πούμε για
παράδειγμα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να μη γνωρίζουν ότι απαιτείται συγκοινωνιακή μελέτη η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει
κατατεθεί εδώ και ένα χρόνο στην Αποκεντρωμένη, μας επιστράφηκε για να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, άρα συγκοινωνιακές
ρυθμίσεις δε μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον δεν εγκριθεί αυτή η συγκοινωνιακή μελέτη. Επίσης, δε μπορεί να ακούμε ότι δεν
έχει γίνει απολύτως τίποτα μ’ αυτό τον μηδενιστικό ρόλο στα ζητήματα των κοινόχρηστων χώρων, των πεζοδρομίων και μία σειρά
άλλα ζητήματα. Τίποτα δεν έχει γίνει; Τίποτα; Εν πάση περιπτώσει, εγώ κατανοώ και αυτές τις τοποθετήσεις, τις κατανοώ και απ’
αυτές κρατάω και μερικά θετικά, γιατί θετικά στοιχεία έχουν κι αυτές οι τοποθετήσεις και το εννοώ αυτό που λέω. Θα μπορούσα να
πω παραδείγματα αλλά δε θέλω να προχωρήσω παρακάτω, αλλά δείτε τώρα, για να πω ένα άλλο παράδειγμα και να τελειώσω.
Ειπώθηκε από ένα συνάδελφο, ειλικρινά δε θυμάμαι από ποιον, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, λεπτομέρεια είναι αυτό, λέει: «Ήταν
εύκολο το να ενταχθεί η ΜΟΠΑΚ, ήταν εύκολο.» Εντάξει τώρα, εσείς που τα ζήσατε εδώ μέσα ρε συνάδελφοι, πόσα Διοικητικά
Συμβούλια κάναμε και πόσες φορές ήρθε και ξαναήρθε το θέμα για να κάνουμε διορθώσεις σε μελέτες, σε υποδείξεις του
υπουργείου κ.λπ., αυτή την ευκολία δηλαδή;
Κλείνοντας, θα παρακαλούσα ότι εγώ και εμείς ως Δημοτική Αρχή αλλά και προσωπικά κρατάω απ’ αυτή τη διαδικασία
όλα τα θετικά της (και αναφέρομαι στις προτάσεις των συναδέλφων) και θα κλείσω λέγοντας το εξής: Επειδή μπήκαν και πολιτικά
ζητήματα, τα οποία εγώ ούτε ασχολήθηκα με πολιτικά ζητήματα από ορισμένους συναδέλφους και μπαίνει μία αντίληψη του
τύπου: «Δήμος, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, εντάξει, έλα, θα τα φέρετε βόλτα εσείς.» Κοιτάξτε, αυτή η αντίληψη η οποία οδήγησε την
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Ελλάδα στη χρεοκοπία, γιατί τέτοιου τύπου αντιλήψεις την οδήγησαν στη χρεοκοπία, δείχνουν ακριβώς μία απολύτως
παλαιοκομματική λογική. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι με το παλιό και με τους όρους που τίθενται και προσωπικά αλλά και
συλλογικά ως Δημοτική Αρχή είμαστε απολύτως μακριά και θα έλεγα σ’ αυτόν που το είπε να πάρει οποιονδήποτε συνάδελφο
Δήμαρχο, οποιονδήποτε· που να είναι οποιασδήποτε πολιτικής παράταξης και να τον ρωτήσει να του πει τη γνώμη του για το πώς
γίνονται οι κατανομές στις χρηματοδοτήσεις. Γι’ αυτό, θα παρακαλούσα και σ’ αυτά τα ζητήματα όλοι μας και πρώτος εγώ να
είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν τιμούν αυτή την προσπάθεια που κάνει αυτός ο λαός, δηλαδή· που ματώνει πραγματικά για να
μπορέσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της, γιατί ο λαός ματώνει για να σταθεί στα πόδια της και επομένως, δεν αξίζει σ’ αυτό το
λαό μία τέτοια αντιμετώπιση. Νομίζω ότι ολ’ αυτά ανήκουν στο παρελθόν, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, εγώ θα πάρω υπόψη
μου αρκετές απ’ αυτές τις παρατηρήσεις που θέσατε και είμαι βέβαιος ότι και εσείς, τουλάχιστον αυτοί που είχαν μία ακραία
άποψη· θα δουν με πιο ψύχραιμο μάτι και την τοποθέτησή τους και συνολικά την κουβέντα που έγινε και θα βγάλουν τα δικά τους
συμπεράσματα και προφανώς, πρώτοι και τελευταίοι θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους οι πολίτες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία· που με σοβαρό τρόπο όλοι, επαναλαμβάνω, όλοι τηρήσαμε.
Πρόεδρος: Συνάδελφοι, να σας ευχαριστήσω κι εγώ για αυτή την εποικοδομητική συζήτηση.

Το ανωτέρω απόσπασμα πήρε αρ. 247/2018.
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