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Έχουν περάσει τεσσεράμισι 
χρόνια από τον Σεπτέμβρη του 
2014, όταν με δική σας επιλογή 
αναλάβαμε την διοίκηση του Δή-
μου μας.

Όλο αυτό το διάστημα διαχει-
ριστήκαμε την εντολή σας όπως 
είχαμε υποσχεθεί: λέγοντας αλή-
θειες, με υπευθυνότητα, σεβασμό 
και εκτίμηση σε όλους τους πολί-
τες, ανεξάρτητα από παραταξια-
κές-πολιτικές προτιμήσεις.

Η πορεία μας αυτά τα χρόνια, θεωρούμε ότι 
έχει επηρεάσει θετικά τους πολίτες και τον τόπο. 
Προφανώς κάναμε και λάθη, είχαμε και πα-
ραλήψεις. Ούτε υλοποιήσαμε όλα όσα είχαμε 
προγραμματίσει ή σχεδιάσει. Όμως τα λάθη 
και οι παραλήψεις μας δεν έκρυβαν καμμία 
σκοπιμότητα, καμμία ούτε καν υποψία ιδίου 
οφέλους. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μας, την σημε-
ρινή εποχή αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Θεωρούμε όμως ότι υλοποιήσαμε πολλά και 
σημαντικά έργα υποδομών, παρά την ιδιαίτερα 
δύσκολη, λόγω μνημονίων, πολιτικό-οικονομική 
συγκυρία στη χώρα, τα μεγάλα και διαχρονικά 
άλυτα προβλήματα, τον σεισμό του 2015 και τις 
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού.                                   

Τα μεγάλα αυτά βήματα πραγματοποιήθηκαν, 
παρά τη συνεχή και αμείωτη παραπληροφόρηση 
μέχρι επιπέδου κατασυκοφάντησης, από ορισμέ-
νες «κλίκες» που δεν «βολεύτηκαν».     

Στο Δήμο μας μετά τις επόμενες εκλογές, τίπο-
τε δεν θα είναι όπως πριν. Σ΄ ένα νέο αυτοδιοικη-
τικό τοπίο θα κληθούν άτομα και συλλογικότητες 
να επιδείξουν ωριμότητα, εμπειρία και τόλμη. 
Βρισκόμαστε σε μία περίοδο προσαρμογής, 
όπου θα δοκιμαστούν ιδέες, συμπεριφορές και 
κουλτούρες, όπου η κοινωνία μας έχει ανάγκη τη 
μέγιστη συνεννόηση. Αρκεί αυτή η συνεννόηση 
να παράγει όφελος για τους πολλούς.

Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε σε μια περί-
οδο μάλιστα όπου η εφαρμογή της απλής ανα-
λογικής, ως το δημοκρατικότερο εκλογικό σύστη-
μα αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης, απαιτεί 
απόρριψη της σκοπιμότητας, ειλικρινή διάλογο, 
μέγιστη συναίνεση, ουσιαστική σύνθεση απόψε-
ων και επίδειξη πολιτικής σοβαρότητας.

     Το έχουμε αποδείξει:  Στις καθημερινές επα-
φές και το διάλογο με τους πολίτες, στις ατέλει-
ωτες συζητήσεις πολλών δεκάδων συνελεύσεων 
σε όλες τις κοινότητες. Στις συνεχείς συζητήσεις 
με θεσμικούς - κοινωνικούς φορείς, με σωματεία, 
συλλόγους και κοινωνικές ομάδες. Στις καθιερω-
μένες, συχνές συναντήσεις με τους επικεφαλής 
των παρατάξεων για ενημέρωση και συζήτηση 
όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν 
τον Δήμο μας. Με τον εξαντλητικό διάλογο και την 
προσπάθεια για μέγιστη σύνθεση απόψεων στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας είναι ότι στη 

θητεία μας δημιουργήθηκε, ακόμη και σε ζητήμα-
τα μείζονος σημασίας, μια μεγάλη πλειοψηφία 
η οποία «άντεξε» στο χρόνο, κάτι που δεν συμ-
βαίνει συχνά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους της πλειοψηφίας, αλλά και όσους 
συναδέλφους της μειοψηφίας (και ήταν αρκετοί) 
συνέβαλαν σ’ αυτό. Iδιαίτερα θέλω να ευχαριστή-
σω για την τεράστια προσφορά τους, τους συνα-
δέλφους της πλειοψηφίας που για προσωπικούς 
λογους δεν συμμετέχουν στην νέα προσπάθειά 
μας. Τους ευχαριστώ και για τη στήριξή τους.

Είμαστε σίγουροι ότι ο σπόρος αυτής της συ-
νεννόησης που έχει ήδη βλαστήσει, ΜΠΟΡΕΙ 
να δώσει τους καρπούς που εμείς προσδοκάμε 
στην αναζήτηση κοινών στόχων για τους δικούς 
μας αγαπημένους τόπους, τον Κάλαμο, τον Κα-
στό και τη Λευκάδα.                   

Θα συνεχίσουμε με τη λογική της βιώσιμης 
ανάπτυξης προς όφελος των πολλών και διά-
λογο για έναν Δήμο κοινωνικά δίκαιο, αποδοτικό 
στις ανάγκες των κατοίκων και της νέας γενιάς, 
ανταγωνιστικό στις προκλήσεις της εποχής μας 
που θα εξακολουθεί να προάγει την παράδοση, 
την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα όλων των νησιών μας.

Παρακαταθήκη μας: το οικονομικό νοικοκύρε-
μα που έχει γίνει στο Δήμο μας, τα μικρά ή με-
γάλα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε 
εξέλιξη, αυτά που δημοπρατούνται τώρα, όσα 
έχουν χρηματοδοτηθεί και θα δημοπρατηθούν 
τους επόμενους μήνες, συνολικού ύψους 65 
εκατ. € καθώς επίσης και στο συνολικότερο έργο 
της δημοτικής αρχής σε όλους τους τομείς.    

Δεσμεύομαι απέναντί σας ότι η δική μου 
παρουσία, ως επικεφαλής, θα αποτελεί την 
εγγύηση για τη συνέχιση αυτής της προσπά-
θειας προόδου του τόπου μας.

Θεωρώντας ότι έχουμε αφήσει θετική σφρα-
γίδα από την παρουσία μας συνεχίζουμε αταλά-
ντευτα να αγωνιζόμαστε για ένα μοντέλο Δήμου 
με προοδευτικό αποτύπωμα που είχε και θα έχει 
σαν βασικές προϋποθέσεις το ήθος, την συνέ-
πεια την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την διαφά-
νεια, την χρηστή και δημοκρατική διοίκηση, την 
συλλογικότητα, την συμμετοχή, την δημοκρατική 
συγκρότηση των οργάνων, τον διάλογο και τον 
έλεγχο από τον πολίτη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σας ζητάμε να 
μας εμπιστευθείτε ξανά. 

Στη ζωή, κερδισμένοι είναι εκείνοι που 
αποφασίζουν να την κάνουν καλύτερη.

Επειδή αυτός ο τόπος μας ενώνει και μας δυ-
ναμώνει, είμαστε αποφασισμένοι, να τον κάνου-
με καλύτερο!                                                            

                           Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

 Αποδείξαμε ότι μπορούμε 
                              να κάνουμε πράξη όσα λέμε!                          
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          Σταθήκαμε όρθιοι μέσα
              στη λαίλαπα των μνημονίων

       Μέσα στην μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει η χώρα μας μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, 
με πολύ σκληρή δουλειά και αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα, εξασφαλίσαμε πόρους από 
διάφορες πηγές χρηματοδότησης, αλλά και από πόρους του Δήμου συνολικά ποσά ύψους 
65 εκατ. €. 

       Έτσι, καταφέραμε να έχουν υλοποιηθεί, να υλοποιούνται ή να είναι προς δημοπράτηση:

   

Έχουν υλοποιηθεί, υλοποιούνται 
ή είναι προς δημοπράτηση:

και εκατοντάδες

παρεμβάσεις ύψους 65 εκ.
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Δημοσίων  

Επενδύσεων

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Χρηματοδοτήσεις  Δήμου  από  διάφορες  πηγές                                                                
στη  θητεία  μας  ►59.644.955,13  €
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Οργάνωση και Διοίκηση του δήμου
      
 Στόχοι που υλοποιήθηκαν: H εσωτερική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, η καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση των στελεχών της, αλλά και η ουσιαστική συνδρομή από εξωτερικούς συνεργάτες. 
       O πλήρης εκσυγχρονισμός των μηχανογραφικών μέσων, αλλά και όλων των απαραίτητων εργαλείων, για 
την βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών.                 
      Το κλείσιμο οικονομικών εκκρεμοτήτων, όπως όλοι οι Ισολογισμοί που χρόνιζαν, των ετών 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 και 2017. 
      Γίνεται έγκαιρη και τακτική βεβαίωση καθώς και είσπραξη (στο μέτρο του δυνατού, λόγω της κρίσης) 
των εσόδων και τελών.
      Ο Δήμος σημείωσε σημαντική πρόοδο στις   χρηματοοικονομικές του επιδόσεις.  Η πρόοδος αυτή 
αντικατοπτρίζεται στην θεαματική αύξηση των εσόδων του,  της ακίνητης περιουσίας και του  παγια-
κού  του  εξοπλισμού,  στην  δημιουργία  επαρκών ταμειακών αποθεματικών, στην δυνατότητα  εύρεσης 
νέων πηγών χρηματοδότησης αλλά και της ορθής  και  έγκαιρης αποπληρωμής των υποχρεώσεων του 
προς Τρίτους.  Για όλα αυτά, όχι μόνο δεν πήραμε νέα δάνεια, αλλά μειώσαμε το δανεισμό κατά 600.000 € 
επιστρέφοντας το υπόλοιπο παλαιού δανείου.
       Η πορεία των εσόδων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

      

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουμε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσουμε τις 
δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες.

Τέτοιες είναι ενδεικτικά:
► Η Δημιουργία Αυτοματοποιημένου Κέντρου εξυπηρέτησης των πολιτών  (e_kep) 
      ώστε οι  πολίτες  μέσα από ένα μηχάνημα που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο να προμηθεύονται 
    αναγκαία πιστοποιητικά.
► Σύστημα έξυπνης στάθμευσης με το οποίο οι αρχές θα ενημερώνονται σε πραγματικό 
     χρόνο για κάθε παράβαση στους οριοθετημένους χώρους στάθμευσης.
► Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών, μέσα από την εφαρμογή smartphone.
► Συστήματα τηλεμετρίας για θέματα ύδρευσης (Έχουμε ετοιμάσει πρόταση).
►  Κάλυψη του εμπορικού κέντρου και τουριστικών περιοχών με ευρυζωνικό δίκτυο,  κ.α..

Οικονομική Διαχείρηση
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                            Διαχείρηση  Απορριμμάτων
Αναλάβαμε να διαχειριστούμε, προφανώς το κορυφαίο πρόβλημα του Δήμου. Δεν θα κάνουμε καμμία 

αναφορά στο παρελθόν, μιας και όλοι γνωρίζουν ότι η τραγική λύση που επί σαράντα χρόνια επιλέχθηκε, μόνο 
προβλήματα έφερε στον τόπο. 

 Ολοκληρώσαμε όλες τις διαδικασίες για την οριστική λύση του προβλήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
των Απορριμμάτων. Στόχος η κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων Κομποστοποίησης 
(ΜΟ.Π.Α.Κ.). Αρχές του 2018 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 9.887.361,74. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία 
δημοπράτησης.

       Τα σημαντικότερα βήματα σε αυτήν την πορεία, ήταν: 
   ►  Έγκριση του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο.   
   ► Συμφωνία μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για να επεξεργαζόμαστε τα  
        απορρίμματα στη Λευκάδα και το υπόλειμμα να μεταφέρεται για ταφή στην Πάλαιρο. 
   ► Σύνταξη Οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης. 
   ► Έκδοση έγκρισης Περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων (η πρώτη εκδόθηκε ενάμιση χρόνο μετά το αίτημα).

Επίσης μας εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε με το ποσό του 1.248.600 € η κατασκευή των Πράσινων Ση-
μείων.

 Όλο αυτό το διάστημα της υλοποίησης της οριστικής λύσης, εργαζόμαστε και υλοποιήσαμε το 
μεταβατικό στάδιο μέχρι την κατασκευή της ΜΟΠΑΚ, που προβλέπει την δεματοποίηση των απορριμμάτων. 
Χρηματοδοτηθήκαμε για την κατασκευή του χώρου δεματοποίησης και την αγορά δεματοποιητή, με το ποσό 
του 1.519.000. Τα έργα ολοκληρώθηκαν και από το καλοκαίρι του 2018 τα απορρίμματα δεν θάβονται πια στο 
χώρο, αλλά γίνονται δεμάτια. 

 Επειδή η ύπαρξη των δεματίων συνιστά πρόβλημα, προσπαθούμε σε συνεννόηση με γειτονικούς 
δήμους και το Υπουργείο να βρούμε λύση για την 
ενδεχόμενη μεταφορά τους.

Παράλληλα έχουμε καταθέσει από τον 
Οκτώβριο πρόταση και περιμένουμε έγκριση από 
το Υπουργείο, για το μεταβατικό στάδιο μέχρι 
την κατασκευή της Μονάδας, να υλοποιηθεί έργο 
προσωρινής κομποστοποίησης. Ήδη πήραμε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τέλος, προχωράμε σε ενέργειες για την 
επέκταση του υπάρχοντος αδειοδοτημένου χώρου 
αποθήκευσης των δεματίων. 

>>

Σημερινή εικόνα του χώρου απορριμάτων στην πόλη

Μηχάνημα δεματοποίησης

Σημερινή εικόνα του χώρου απορριμάτων στην πόλη

Μηχάνημα δεματοποίησης
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     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΘΗΤΕΪΑ ΜΑΣ 2015 – 2019  
                 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ     

1  
Μεταφορά εναπόθεση απορριµµάτων και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Χ.Α.Δ.Α.        440.385,7   Ολοκληρώθηκε 

2   Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήµου Λευκάδας (Χ.Α.Δ.Α. Νυδριού)       496.835,5   Ολοκληρώθηκε 

3  
Υποδοµή προσωρινής αποθ. δεµατοποιηµένων αστικών 
αποβλήτων       654.832,9   Ολοκληρώθηκε 

4   Προµήθεια εξοπλ. Δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων Δ. Λευκάδας       864.342,0   Ολοκληρώθηκε 

5   Κατασκευή στεγάστρου δεµατοποιητή           50.000,0   Δηµοπρατήθηκε 

6  
Μελέτες για την δηµιουργία εγκαταστάσεων Πράσινων σηµείων στις 
Δ.Ε. Λευκάδας             33.480,0   Δηµοπρατήθηκε 

7  

Δηµιουργία εγκαταστάσεων 3 Πράσινων σηµείων στις Δ.Ε. 
Λευκάδας, Απολλωνίων, Ελλοµένου - Προµήθεια 1.000 κάδων 
οικιακής κοµποστοποίησης - Προµήθεια 3 κινητών µονάδων 
τεµαχισµού αποβλήτων κήπων και πάρκων (κλαδοτεµαχιστών) - 
Δράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας 

    1.215.120,0   Προς 
Δηµοπράτηση  

8   Διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων µέσω της προµήθειας & 
εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων 

                42.385,9   Δηµοπρατείται 

9   Κατασκευή ΜΟ.Π.Α.Κ. Δήµου Λευκάδας και λοιπά Υποέργα           9.887.361,7   Δηµοπρατείται 

  
                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 13.684.743,7    

        

Σημερινή εικόνα του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Νυδριού

Τοποθέτηση υπόγειων κάδων Χώρος δεματοποίησης
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Ύδρευση
   Η Λευκάδα, ο Κάλαμος και ο Καστός, διαθέτουν 
πληθώρα σημείων υδροληψίας (περίπου 60 ενερ-
γές γεωτρήσεις και υδρομαστεύσεις) καλής ποιό-

τητας νερού, το οποίο μαζί με το νερό των πηγών 
Αγίου Γεωργίου, διαχειρίζεται ο Δήμος σε ένα ιδιαί-
τερα ανεπτυγμένο δίκτυο ύδρευσης, ανομοιογενές 
και κατά τόπους άναρχο.
   Το δίκτυο παρά τις συνεχείς βελτιώσεις παρου-
σιάζει ορισμένες απώλειες και μικρό, σχετικά, 
αριθμό παράνομων συνδέσεων. Η λειτουργία του 
συνεχίζεται με στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίω-
σης. Τα τελευταία 5 χρόνια με τα έργα υποδομών 
στην ύδρευση αντικαταστάθηκαν ή τοποθετήθη-
καν πολλές δεκάδες χιλιόμετρα αγωγών δικτύων, 
ανακατασκευάστηκαν αντλιοστάσια (7 σε σύνολο 
17) και αντλητικά συγκροτήματα γεωτρήσεων και 
αντλιοστασίων (47 σε σύνολο 75), επίσης εξορύ-
χθηκαν 2 νέες γεωτρήσεις, κατασκευάστηκε μια 
νέα δεξαμενή και επιδιορθώθηκαν δυο υφιστάμε-

νες δεξαμενές και επίσης επισκευάζονται 7 ομβρο-
δεξαμενές.

Οι προϋπολογισμοί των πραγματοποιηθέντων έρ-
γων βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης καθώς 
και όσων έχουν μελετηθεί και έχουν εγκριθεί οι χρη-
ματοδοτήσεις τους αναλύονται ως εξής:

Εκτελεσθέντα και δημοπρατηθέντα έργα:                          
3.791.000 €

Κόστος προμήθειας υλικών και έργων 
αυτεπιστασίας: 1.148.000 €

Χρηματοδοτημένα έργα υπό δημοπράτηση: 
2.537.000 €
Συνολικός προϋπολογισμός έργων 
ύδρευσης:  7.476.000 €

   Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις απαιτείται ακόμη 
κοινός αγώνας για να συνεχίσουμε την αναστροφή 
μιας κατάστασης προβληματικής σε αρκετά σημεία 
των νησιών μας που έχει συσσωρεύσει λάθη, 
παραλείψεις και αδυναμίες ετών.

   Σε σχέση με τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
του Δήμου Λευκάδας σε πόσιμο νερό επιβάλλεται 
η διαρκής βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και της 
διαχείρισης των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Επί-
σης στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για 
τούτο συνεχίζουμε:

	Την καταγραφή και τον χαρακτηρισμό των 
δικτύων καθώς επίσης των αντλιοστασίων 
και δεξαμενών, με παράλληλη προσπάθεια 

>>

 Ύδρευση - Αποχέτευση -Αντιπλημμυρικά

Αντικατάσταση κεντρ. αγωγού ύδρευσης Πόντε - Διοικητήριο

Αντικατάσταση κεντρ. αγωγού ύδρευσης 
Πόντε  - Διοικητήριο 

Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού 
υδροδότητησης Φτερνού

Κατασκευή
 νέας 

δεξαμενής
 Λυγιάς

Επισκευή αγωγού ύδρευσης Λούρου
στην Πρέβεζα

Τοποθέτηση δίδυμου αγωγού μήκους 17 χιλ.
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κατά τόπους ενοποίησής τους.

	Έγινε διακανονισμός των οφειλών 
του Συνδέσμου Ύδρευσης στη ΔΕΗ, 
καθώς και των Δήμων – μελών προς 
τον Σύνδεσμο, με τη βεβαίωσή τους 
και την καταβολή τους σε δόσεις.

	Έγινε εξορθολογισμός σε πλευρές 
της τιμολογιακής πολιτικής (ενιαίο 
πάγιο, κλιμάκωση σε όλες τις 
Δημοτικές Ενότητες κ.α.).

	Προχωρήσαμε σε διακοπή 
υδροδότησης σε μεγαλοοφειλέτες, 
μέχρι να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

	Θεσπίσαμε το κοινωνικό τιμολόγιο 
του οποίου θα επιδιώξουμε τη 
διεύρυνσή του, το οποίο ελάφρυνε 
πολλούς οικονομικά αδύναμους 
συμπολίτες μας.

	Οργανώθηκε το σύστημα μέτρησης 
υδρομέτρων: μέχρι το 2018 τα έσοδα 
από τα τέλη ύδρευσης αυξήθηκαν κατά 
53% σε σχέση με το 2014. Προετοιμάζε-
ται τοποθέτηση συστημάτων τηλεμετρίας 
ώστε να είναι αποδοτική η συλλογή πλη-
ροφοριών και άμεσων επεμβάσεων όπου 
απαιτείται.

	Δίνεται αγώνας ενάντια στις παράνομες 
συνδέσεις με εφαρμογή του Κανονισμού 
Ύδρευσης (επιβολή προστίμων, διακοπή 
υδροδότησης). 

	Συνεχίζουμε μια σειρά επεκτάσεων 
στα δίκτυα καθώς και αντικαταστάσεις 
φθαρμένων τμημάτων τους, ενισχύουμε 
δε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
αντλιοστασίων, δεξαμενών και 
γεωτρήσεων.

   Κύρια επιδίωξή μας για τα επόμενα χρόνια στον 
τομέα της ύδρευσης είναι η μελέτη και η καταγραφή 

ορθολογικών, αποδοτι-
κών και βιώσιμων τρό-
πων διαχείρισης του 
υδροδοτικού συστή-
ματος στον Δήμο Λευ-
κάδας. Με στόχο την 
ποσοτικά αξιόπιστη, 
ποιοτικά και περιβαλ-
λοντικά ασφαλή, και 
οικονομικά πρόσφορη 
κάλυψη της ζήτησης 
νερού ανθρώπινης κα-
τανάλωσης στις περι-
οχές αρμοδιότητας του 
Δήμου μας. 

   Γι’ αυτό εκκινήσαμε τη 
διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης για εκπόνηση μελετών με 
τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER-
PLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», το οποίο περιλαμ-
βάνει τον «Καθορισμό ζωνών προστασίας σημείων 
υδροληψίας» και την «Υλοποίηση σχεδίου ασφά-
λειας νερού». Οι μελέτες των οποίων ο προϋπολο-
γισμός ανέρχεται σε 513.437€, χρηματοδοτούνται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρει-
ας Ιονίων Νήσων

Αποχέτευση
   Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και 
παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες 
των νησιών μας, βρίσκονται τα έργα που στόχο 
έχουν την αναβάθμιση των συστημάτων και δικτύ-
ων αποχέτευσης.
   Έτσι για τις 4 μονάδες Βιολογικών Καθαρισμών 
και τα αντίστοιχα δίκτυα αποχέτευσης της Λευκά-
δας, τα τελευταία χρόνια έχουν χρηματοδοτηθεί 
έργα προϋπολογισμού 1.216.700€, το 67% των 
οποίων έχει ήδη εκτελεσθεί. 

   Ακόμη έχουμε υποβάλει πρόταση για χρημα-
τοδότηση, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους 4.320.800€. 
Η υποβληθείσα πρόταση αφορά το έργο «Επι-
σκευή – αναβάθμι-
ση της υφιστάμενης 
Εγκατάστασης Επε-
ξεργασίας Λυμάτων 
Λευκάδας και κατα-
σκευή αγωγού δι-
άθεσης προϊόντων 
επεξεργασίας». Με 
την ολοκλήρωση του 
έργου θα αναβαθμιστεί 

Τοποθέτηση νέου αντλητικού 
συγκροτήματος στη γεώτρηση 

Σφακιωτών 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης 
παραλίας Νυδριού

Νέο δίκτυο ύδρευσης στα 
Ασπρογερακάτα

Παρεμβάσεις αναβάθμισης στο 
αντλιοστάσιο Καρυωτών 
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ο πεπαλαιωμένος πλέ-
ον Βιολογικός Καθαρι-
σμός της πόλης και θα 
μεταφερθούν τα επεξερ-
γασμένα υγρά προϊόντα 
από την κλειστή θάλασ-
σα του διαύλου στον 
νέο τελικό αποδέκτη 
στην ανοιχτή θάλασσα 
του Ιονίου πράγμα που 
απαιτείται περιβαλλοντι-
κά και είναι συμβατό με 
την κείμενη νομοθεσία 
(Εθνική και Ευρωπαϊ-

κή).

  
Εκτός όμως από την ανα-
βάθμιση του Βιολογικού 
της πόλης στόχος μας εί-
ναι και η κατασκευή δικτύ-
ων αποχέτευσης, σε οικι-
σμούς οι οποίοι μπορούν 
να εξυπηρετηθούν από 
τους υπάρχοντες Βιολογι-
κούς  και που δέχονται με-
γάλες πιέσεις ιδιαίτερα κατά 
την θερινή τουριστική περί-
οδο. Τέτοιες περιοχές είναι: οι επεκτάσεις του σχε-
δίου πόλης Λευκάδας, μέρος του Φρυνίου, Τσου-
καλάδες, Απόλπαινα, Λυγιά, Νικιάνα, μεγάλο μέρος 
του Περιγιαλίου, Σύβοτα, και Καρυά.

Όμβρια
   Στον τομέα απορροής ομβρί-
ων υδάτων και αντιπλημμυρικών 
έργων έχουν δημοπρατηθεί έργα 
προϋπολογισμού 1.030.800€, αρ-
κετά εκ των οποίων έχουν εκτελε-
σθεί. Έχουν χρηματοδοτηθεί και 
είναι στη διαδικασία δημοπράτησης 
έργα 270.600€, ενώ υπεβλήθησαν 
για χρηματοδότηση μελέτες έργων: 
α) Η κατασκευή πλακοσκεπούς 
αγωγού απορροής ομβρίων στα 

Βαρδάνια ύψους 2.500.000 € και β) 
στη Βασιλική 400.000 €. Με την κα-

τασκευή του πλακοσκεπούς αγωγού στα Βαρδάνια 
ουσιαστικά ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος 
της Περιφερειακής οδού της Λευκάδας, έργο τερά-
στιας σημασίας.

Κατασκευή δικτύου ομβρίων 
Λαζαράτων - Δρόμος σχολείου

Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Λαζαράτων - 
Σπανοχωρίου

Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης Αγ. Νικήτα

Αποκατάσταση αντλιοστασίου Αγ. Αντωνίου Λευκάδας

Κατασκευή αγωγών ομβρίων Πεφανερωμένη - Αγ.Αντώνιος

Κατασκευή πλακοσκεπών χειμάρρων Ρουπακιά  και Καναλίου (ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ)
Eπέκταση δικτύου ύδρευσης

στη Βασιλική
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Μετά το χτύπημα του σεισμού στις 17/11/2015, οι προσπάθειές μας στόχευσαν στην λήψη της 
μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης από την πολιτεία, ώστε να κλείσουν οι πληγές που ήταν πολλές. Η 
κυβέρνηση πράγματι ανταποκρίθηκε και χρηματοδοτηθήκαμε συνολικά με το ποσό των 16.273.480,94 €.

●  Χρηματοδότηση έργων από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους                    16.273.480,00 €

●  Έχουν ολοκληρωθεί  ή Εκτελούνται  ή είναι  Δημοπρατημένα έργα ύψους                15.661.480,00 €

● Προς δημοπράτηση έργα ύψους                                                                                               612.000,00 €

Παράλληλα σε συνενόηση με το ΥΠΟΜΕΔΙ χρηματοδοτήθηκαν και εκτελούνται από το ίδιο δύο με-
γάλα έργα: Α.  Ο δρόμος του Γιαλού  και Β. Ο δρόμος των Εγκρεμνών. Συνολικού προυπολογισμού 
7.300.000 €. Ο δρόμος του Γιαλού έχει ολοκληρωθεί και για το δρόμο των Εγκρεμνών απομένει για την 
ολοκληρωσή του ο ασφαλτικός τάπητας και η σκάλα πρόσβασης της παραλίας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι χρηματοδοτήσεις στο διάστημα των τρεισήμισι χρόνων, απορροφήθηκαν 
σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Η εικόνα των χωριών που κτυπήθηκαν άλλαξε και εξακολουθεί να αλλάζει.

>>

 Έργα Σεισμών

Νέος δρόμος Έγκρεμνών

Νέος δρόμος Γιαλού Νέος δρόμος Εγκρεμνών
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Κατασκευή τοιχείου στη θέση “Γκιόκα” 
Πινακοχωρίου

Έργα σεισμών στο Καλαμίτσι

ΕΡΓΑ  ΣΕΙΣΜώΝ ΣΤΟ ΑΘΑΝΙ

ΕΡΓΑ ΣΕΙΣΜώΝ ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΝΟ

ΕΡΓΑ ΣΕΙΣΜώΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΕΤΡΟ
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Χωροταξία
Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που αφορά την 

βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, είναι και το θέμα 
της χωροταξίας που περιλαμβάνει δυο βασικά ερ-
γαλεία τα Σχέδια Πόλης (Σ.Π.) και τα Σχέδια Χω-
ρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πό-
λης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).
     Στα χρόνια της θητείας μας διεκδικήσαμε και δι-
εκδικούμε για το Δήμο μας χωροταξικό σχεδιασμό, 
πέρα από συμφέροντα και επιλεκτικούς σχεδια-
σμούς, που θα σέβεται το περιβάλλον και θα έχει 
στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης και άναρχης 
δόμησης, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη 
του τόπου. 
     Έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε αυτήν την κατεύ-
θυνση. Σχέδια πόλης που καρκινοβατούσαν πολ-
λές δεκαετίες είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται 
σε φάση ολοκλήρωσης, παρά το ότι οι διαδικασίες 
ολοκλήρωσης των σχεδίων πόλης απαιτούν τερά-
στια γραφειοκρατία.
     Πιο συγκεκριμένα:

     ► Σχεδίου Πόλης Νυδριού - Μ. Αυλακιού
     Ολοκληρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής του Σχεδί-
ου. ύστερα από 30 χρόνια. Έχει σταλεί για κύρωση 
στην Περιφέρεια και στη συνέχεια για έκδοση σχε-
τικού ΦΕΚ.

     ► Σχέδιο πόλης Λυγιάς – Καρυωτών
     Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η 
ανάρτηση της μελέτης επανέγκρισης του Ρυμο-
τομικού Σχεδίου, αφού προηγουμένως εγκρίθηκε 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Η Πο-
λεοδομική Μελέτη καθυστερούσε, για διάφορους 
λόγους, πάνω από 25 χρόνια. Με την ολοκλήρω-
ση της φάσης ανάρτησης, ανοίγει ο δρόμος για την 
Πράξη Εφαρμογής.  

     ► ΣΧΟΟΑΠ Απολλωνίων 
     Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, αφού απομένει η 
ψήφισή - έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
αφού γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις.   Για το επό-
μενο χρονικό διάστημα στόχοι μας είναι:
 Η ολοκλήρωση του Σχεδίου πόλης Περιγιαλί-
ου.
Η προώθηση των Διορθωτικών πράξεων του 
Σχεδίου Πόλης Λευκάδας.
   Πετύχαμε όμως και δυο πολύ σοβαρές παρεμβά-
σεις που αφορούν:
1. Στην απαλλοτρίωση του ακινήτου στην δια-
σταύρωση Αναπαύσεως και Φιλοσόφων, ώστε

να προχωρήσουμε στην πλήρη διάνοιξη του 
δρόμου και στην κατασκευή κόμβου (Η αντί-
στοιχη μελέτη κατασκευής του έχει συνταχθεί και 
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο). Έργο εξαι-
ρετικής σημασίας, λόγω και της ολοκλήρωσης του 
Νέου Νοσοκομείου.
 2. Προχωρούν προς ολοκλήρωση οι διαδι-
κασίες απαλλοτρίωσης του τμήματος δρόμου 
στην περιοχή Νταμάρι Απόλπαινας, μετά την 
κατακρήμνιση του νταμαριού τον Φεβρουάριο του 
2018. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι η μετατόπιση του 
δρόμου, ώστε να είναι πιο ασφαλής ολοκληρώθη-
κε σε χρόνο ρεκόρ δυο μηνών. Τον Μάιο θα δημο-
πρατηθεί με το ποσό των 600.000 € η ολοκλήρω-
ση του δρόμου.

Συγκοινωνία – 
Ζεύξη Λευκάδας
     Η ζεύξη της Λευκάδας, εξακολουθεί να αποτελεί 
για μας έργο πρώτης προτεραιότητας. Οι αποφά-
σεις της παρούσης αλλά και της προηγούμενης δη-
μοτικής αρχής κινούνταν στη σωστή κατεύθυνση, 
μιας και έθεταν τους σωστούς όρους για την υλο-
ποίηση του έργου. 

   Η διαρκής πίεση από τη μεριά μας, είχε απο-
τέλεσμα να εξαγγελθεί ως  έργο προτεραιότητας 
κι αναπτυξιακής προοπτικής από τον Πρωθυ-
πουργό στο αναπτυξιακό συνέδριο της Κέρκυ-
ρας.
    Πρόσφατα το Υπουργείο Μεταφορών & Δικτύων, 
μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις προχώρησε 
στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου με στόχο 
την διερεύνηση διαφόρων θεμάτων, πριν απο-

 Χωροταξία-Συγκοινωνία-Οδοποιϊα-Αναπλάσεις

Διάνοιξη - Κατασκευή πεζοδρόμου Βασιλική - Πόντη
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φασιστεί η περαιτέρω επιλογή των διαδικασιών 
υλοποίησης του έργου.  
     Μεταξύ άλλων θα διερευνηθούν: 
1) Εναλλακτικές λύσεις της χάραξης (πέραν της 
υφιστάμενης αναγνωριστικής λύσης) οι οποίες 
θα ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επι-
βάρυνση στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές 
της λιμνοθάλασσας του Αβλέμονα και των ακτών 
της Λευκάδας, με βελτιστοποίηση του ολικού κό-
στους ζωής του έργου.
2) H εξέταση της κατασκευασιμότητάς 
της προταθείσας λύσης για την επιτόπου 
σκυροδέτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας.
3) H καταρχήν δυνατότητα υλοποίησης των 
προτάσεων των τοπικών φορέων για την 

κατασκευή συνοδών έργων που θα μπορούσαν 
να συνεισφέρουν στην οικονομική βιωσιμότητα 
του έργου.

Οδοποιία – Διάφορα έργα 
(Αποκαταστάσεις – Ανα-
πλάσεις – κ.α.)
Είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας που καταβλήθηκε για να 
παραχθούν τα αποτελέσματα που από όλους 
είναι ορατά. Υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται 
εκατοντάδες μικρότερα και μεγαλύτερα έργα. 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε πολλά 
από αυτά, ώστε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος 
των παρεμβάσεων και των ποσών που 
εξασφαλίσαμε.

1  

Βελτίωση συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδικού δικτύου εξωραϊσµοί 
αναπλάσεις Λιµανιού & εξωτερικών χώρων ν. Καλάµου  
Η χρηµατοδότηση έρχεται από την προηγούµενη Δηµοτική Αρχή - Εκτελέσθηκε από 
την τωρινή αφού διασφαλίσθηκε η χρηµατοδότηση που κινδύνευε να χαθεί 

265.000,00   Ολοκληρώθηκε     

2  
Πλακοστρώσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού Δ.Κ. Καστού         
Η χρηµατοδότηση έρχεται από την προηγούµενη Δηµοτική Αρχή - Εκτελέσθηκε από 
την τωρινή αφού διασφαλίσθηκε η χρηµατοδότηση που κινδύνευε να χαθεί                                                     

230.000,00   Ολοκληρώθηκε 

3   Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (Περιβόλια) 61.732,95   Ολοκληρώθηκε 
4   Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ. Αγ. Νικήτα λόγω σεισµού 50.000,00   Ολοκληρώθηκε 

5  
Επισκευή δηµοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού σταθµού Τ.Κ. 
Κοντάραινας, Δ.Ε. Απολλωνίων 30.000,00   Ολοκληρώθηκε 

6   Επισκευή στέγης πρώην δηµαρχείου Καρυάς  25.000,00   Ολοκληρώθηκε 
7   Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου λιµανιού Καστού  24.600,00   Ολοκληρώθηκε 

8  
Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων Τ.Κ. Αθανίου Δραγάνου Κοµηλιού 
λόγω σεισµού στις 17/11/2017  840.000,00   Εκτελείται 

9  

Αποκαταστάσεις ζηµιών στους κοινόχρηστους χώρους & δίκτυα Τ.Κ.    
(Έργα σε 18 Τ.Κ.) Αθάνι - Δράγανο - Κοµηλιό - Χορτάτα - Μανάσι - Νικολή - Αγ. 
Πέτρος - Εξάνθεια - Αγ. Ηλίας - Καλαµίτσι - Νυδρί Ράχη - Μαραντοχώρι - 
Κοντάραινα - Σύβρο - Βουρνικά - Βασιλική - Καρυά - Εγκλουβή 

1.400.000,00   Εκτελείται 

10  
Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών (Περιοχή Ακόνι - 
Ασφαλτόστρωση) 80.000,00   Ολοκληρώθηκε 

11   Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση  οδών Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας 84.984,06   Ολοκληρώθηκε 
12   Αποκατάσταση πλακοστρώσεις Πυροπλήκτων περιοχής Πόλης Λευκάδας 106.786,82   Εκτελείται 
13   Αποκαταστάσεις ζηµιών Αγροτ. Οδοποιίας (Δρόµ. Κάβαλος - Τσουκαλάδες) 50.000,00   Ολοκληρώθηκε 
14   Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Κοµηλιού Δ.Ε. Απολλωνίων  23.000,00   Ολοκληρώθηκε 

15  
Διάνοιξη & διαµόρφωση δηµοτ. οδών Σχεδίου πόλης Νυδριού/Μ. Αυλακίου 
(Διάνοιξη οδού στο Μ. Αυλάκι 300 µ. - Ασφαλτόστρωση οδού Βαλαωρίτου 100.000,00   Ολοκληρώθηκε 

16   Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων (Ο.Π.Α.Χ.)                                                                    1.000.000,00   Ολοκληρώθηκε 
17   Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών δικτύων Αθανίου  100.000,00   Συµβ^ποιήθηκε 
18   Ανάπλαση - Διαµόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών  20.000,00   Ολοκληρώθηκε 
19   Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας 31.400,00   Ολοκληρώθηκε 
20   Κατασκευή νησίδας παραλίας πόλης Λευκάδας 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 
21   Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου Τσουκαλάδων χώρος δεξαµενής 12.000,00   Ολοκληρώθηκε 
22   Παρεµβάσεις στο κοιµητήριο πόλης Λευκάδας (Τσιµεντοστρ. διαδρόµων) 13.400,00   Ολοκληρώθηκε 

23  

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων:                                                                            
1. Καλαµιτσίου 150.000 (Ολοκληρώνεται)  2. Αγ. Πέτρου 100.000 
(Ολοκληρώθηκε) 3. Αθανίου 100.000  4. Δραγάνου - "Καλοµπόρος" 
(Ολοκληρώθηκε) 150.000 5. "Αηδονάκι" Περιγιαλίου 90.000 (Ολοκληρώθηκε) 

590.000,00   Εκτελείται 

24   Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας Λυγιάς (Παραλία Λυγιάς) 20.000,00   Ολοκληρώθηκε 
25   Επισκευή δρόµου από Λαζαράτα-Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)  25.000,00   Ολοκληρώθηκε 

26  
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισµού Τ.Κ. 
Δ.Ε. Απολλωνίων  26.000,00   Ολοκληρώθηκε 

27  
Αποκαταστάσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού Τοπικών 
Κοινοτήτων Δ.Ε.  Ελλοµένου    16.000,00   Ολοκληρώθηκε 

28  
Συντήρηση - Βελτίωση αγροτικών δασικών δρόµων                                                                                    
1. Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς                                                                                                                        
2. από Κοντάραινα προς Σελί 

45.800,00   Ολοκληρώθηκε 

29   Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας 150.800,00   Εκτελείται 
30   Κατασκευή κόµβων πόλης Λευκάδας  115.652,11   Εκτελείται 
31   Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά  130.000,00   Δηµοπρατήθηκε  
32   Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας 200.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
33   Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων - Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών  24.800,00   Ολοκληρώθηκε 
34   Επισκευές - Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καλάµου - Καστού  32.000,00   Δηµοπρατήθηκε  



14                     

Νέος δρόμος Γιαλού

Δρόμος Περιγιάλι - Πλατύστομα  (ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ)

Αποκατάσταση δρόμου Δράγανο
 - Αγ. Πέτρος (Κολομπόρος)

Εγκαίνια πλατείας Γιαννούλη

Κατασκευή δρόμου στη θέση 
“Νταμάρι” Απόλπαινας

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων Λευκάδα

Κατασκευή νέων νησίδων περιοχής “Ηρώου” παραλιας
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35  

Αποκαταστάσεις δηµοτ. οδών Δ.Ε. Απολλωνίων (100.000,00) & Ελλοµένου 
(210.000,00) 1.  Δημοτικοί    δρόμοι    Πόρος-‐  Μικρός  Γιαλός  -‐  Ρούδα  (140.000,00)            
2.  Δημοτικός  δρόμος  Βλυχό  -‐  Γένι  (40.000,00)      3.  Δημοτικός  δρόμος  Γένι  (Κορακιάς)  
(30.000,00)    4.  Δημοτικός  δρόμος  Μαραντοχώρι  -‐  Αμμούσσω  (100.000,00)                                                                                                                                                            

310.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
10/9/2018 

36  

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας - Σφακιωτών - Καρυάς                                                                     
1.  Ασφαλτόστρωση  κεντρικής  δημ.  οδού  Τσουκαλάδων  (130.000,00)                                                                                  
2.  Τσιμεντόστρωση  δημοτικής  οδού  παραπλεύρως  χειμάρρου  Επισκόπου  
(20.000,00)      3.  Τσιμεντόστρωση  δημοτικής  οδού  πέριξ  πρώην  νέου  δημαρχείου  
Σφακιωτών    (50.000,00)    4.  Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδού  από  Αγ.  Παρασκευή  
προς  κοιμητήριο  Τ.Κ.  Καρυάς  (40.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                      

240.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
19/9/2018 

37   Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Καλάµου                                       50.000,00   Δηµοπρατήθηκε  

38   Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήµου Λευκάδας (Ακόνι) 300.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
8/3/2019 

39  

Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καρυάς - 
Σφακιωτών                                                                                                                          
1.  Βελτίωση  -‐  συντήρηση  δημοτ.  οδού  προς  Γυμνάσιο  Καρυάς  (20.000,00)    2.  Δρόμος  
προς  Λιθάρια  Δρυμώνα  (10.000  €)    3.  Δρόμος  Εξάνθεια  (10.000,00  €)    4.  Δρόμος  
Κάβαλο  (7.000,00  €)  5.  Δρόμος  Εγκλουβή  (7.000,00)    6.  Δρόμος  Καρτέρι  -‐δεξαμενή  
(3.000  €) 

57.000,00   Εκτελείται 

40  
Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήσ. χώρων Δ.Ε. Ελλοµένου                                                                                                       
1.  Παλιοκατούνα  -‐  Νεοχώρι  (8.000  €)    3.  Πόρος  (10.000  €)    4.  Δρόμος  Κόκ.  Εκκλησιάς  
Πλατυστόμων  (100  μ.)  (7.000  €)    5.  Δεσίμι  Κατωχωρίου    (7.000  €)    6.  Νυδρί  27.000  € 

59.000,00   Ολοκληρώθηκε 

41  
Βελτίωση οδικού τµήµατος από θέση Πόντη προς Θέση Νηρά Δ.Ε. 
Απολλωνίων 600.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

23/8/2018 
42    Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας                                                                                                                   79.144,00 Δηµοπρατήθηκε  

43   Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων (Σύβοτα  -‐  Δύο  δρόμοι)   270.000,00   Δηµοπράτηση 
1/3/2019 

44  
Κατεπείγουσες παρεµβάσεις, λόγω κατολισθήσεων, σε τµήµατα δηµ. οδών 
Δ.Ε. Λευκάδας (Απόλπαινα) 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 

45   Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων                                                                                                    39.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
9/10/2018 

46   Αποκατάσταση δρόµου Νικολή - Σύβρος Δ.Ε. Απολλωνίων 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

47   Τσιµεντόστρωση Δρόµου Φτέρης (Κατωχώρι - Πόρος) 52.000,00    Δηµοπρατήθηκε 
10/1/2019 

48   Κατασκευή τοιχείου χώρου δεµατοποίησης  30.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
18/12/2018 

49  
Ανάπλαση - Διαµόρφωση Βλύχας & παρτεριών περιοχής Συντριβανιού 
στην Τ.Κ. Βλυχού 20.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

27/12/2018 

50  
Διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Καλάµου  (30.000,00  €) - Καστού 
(12.000,00  €)                                                                                                                             42.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

12/11/2018 

51   Αποκατάσταση πηγαδιών & διαµόρφωση πλατείας Πλατάνου Καλαµιτσίου 30.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
21/12/2018 

52  

Αναπλάσεις - Διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ. Λευκάδας                                                                                                                                 
1.  Ανάπλαση  πλατείας  της  οδού  Ζαμπελίου  (30.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                
2.  Ανάπλαση  χώρου  περιοχής  Λαγκάδα  Πηγαδισάνων  (15.000,00)                                                                                                                                                                                                                          
3.  Διαμόρφωση  πλατείας  Αγ.  Φραγκίσκου  στην  Τ.Κ.  Αγ.  Πέτρου    (5.000,00) 

50.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 

53   Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας                                             
(Τοπικές Κοινότητες 102.020,00) - (Πόλη 64.800,00)                                                                                166.820,00   Δηµοπρατήθηκε 

5/3/2019 

54  
Επισκευές Δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών                                                                                                               
1.  Επισκευή  Δημοτικού  Κτιρίου  Εξάνθειας  (35.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.  Πρώην  Δημαρχείου  Σφακιωτών  (15.000,00) 

50.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 
17/12/2018 

55   Τσιµεντόστρωση δρόµου περιοχής παλαιού οικισµού Καρυωτών 45.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

56   Επισκευές - Τσιµεντοστρώσεις Δ.Ε. Καλάµου - Καστού 10.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε  

57   Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου 12.500,00   Μελέτη 
συντάχθηκε 

58   Τσιµεντόστρωση δρόµου περιοχής πίσω από Leadl 10.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 
59   Τοιχείο αντιστήριξης δρόµου Καλάµου - Επισκοπής 12.300,00   Ολοκληρώθηκε 

1  

Βελτίωση συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδικού δικτύου εξωραϊσµοί 
αναπλάσεις Λιµανιού & εξωτερικών χώρων ν. Καλάµου  
Η χρηµατοδότηση έρχεται από την προηγούµενη Δηµοτική Αρχή - Εκτελέσθηκε από 
την τωρινή αφού διασφαλίσθηκε η χρηµατοδότηση που κινδύνευε να χαθεί 

265.000,00   Ολοκληρώθηκε     

2  
Πλακοστρώσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού Δ.Κ. Καστού         
Η χρηµατοδότηση έρχεται από την προηγούµενη Δηµοτική Αρχή - Εκτελέσθηκε από 
την τωρινή αφού διασφαλίσθηκε η χρηµατοδότηση που κινδύνευε να χαθεί                                                     

230.000,00   Ολοκληρώθηκε 

3   Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλης (Περιβόλια) 61.732,95   Ολοκληρώθηκε 
4   Αποκατάσταση οδοποιίας Τ.Κ. Αγ. Νικήτα λόγω σεισµού 50.000,00   Ολοκληρώθηκε 

5  
Επισκευή δηµοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού σταθµού Τ.Κ. 
Κοντάραινας, Δ.Ε. Απολλωνίων 30.000,00   Ολοκληρώθηκε 

6   Επισκευή στέγης πρώην δηµαρχείου Καρυάς  25.000,00   Ολοκληρώθηκε 
7   Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου λιµανιού Καστού  24.600,00   Ολοκληρώθηκε 

8  
Αποκαταστάσεις κοινωφελών δικτύων Τ.Κ. Αθανίου Δραγάνου Κοµηλιού 
λόγω σεισµού στις 17/11/2017  840.000,00   Εκτελείται 

9  

Αποκαταστάσεις ζηµιών στους κοινόχρηστους χώρους & δίκτυα Τ.Κ.    
(Έργα σε 18 Τ.Κ.) Αθάνι - Δράγανο - Κοµηλιό - Χορτάτα - Μανάσι - Νικολή - Αγ. 
Πέτρος - Εξάνθεια - Αγ. Ηλίας - Καλαµίτσι - Νυδρί Ράχη - Μαραντοχώρι - 
Κοντάραινα - Σύβρο - Βουρνικά - Βασιλική - Καρυά - Εγκλουβή 

1.400.000,00   Εκτελείται 

10  
Έργα αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών (Περιοχή Ακόνι - 
Ασφαλτόστρωση) 80.000,00   Ολοκληρώθηκε 

11   Διάνοιξη – Ασφαλτόστρωση  οδών Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας 84.984,06   Ολοκληρώθηκε 
12   Αποκατάσταση πλακοστρώσεις Πυροπλήκτων περιοχής Πόλης Λευκάδας 106.786,82   Εκτελείται 
13   Αποκαταστάσεις ζηµιών Αγροτ. Οδοποιίας (Δρόµ. Κάβαλος - Τσουκαλάδες) 50.000,00   Ολοκληρώθηκε 
14   Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Κοµηλιού Δ.Ε. Απολλωνίων  23.000,00   Ολοκληρώθηκε 

15  
Διάνοιξη & διαµόρφωση δηµοτ. οδών Σχεδίου πόλης Νυδριού/Μ. Αυλακίου 
(Διάνοιξη οδού στο Μ. Αυλάκι 300 µ. - Ασφαλτόστρωση οδού Βαλαωρίτου 100.000,00   Ολοκληρώθηκε 

16   Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων (Ο.Π.Α.Χ.)                                                                    1.000.000,00   Ολοκληρώθηκε 
17   Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών δικτύων Αθανίου  100.000,00   Συµβ^ποιήθηκε 
18   Ανάπλαση - Διαµόρφωση πλατείας νέων εργατικών πολυκατοικιών  20.000,00   Ολοκληρώθηκε 
19   Ασφαλτόστρωση δηµοτικών οδών πόλης Λευκάδας 31.400,00   Ολοκληρώθηκε 
20   Κατασκευή νησίδας παραλίας πόλης Λευκάδας 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 
21   Εργασίες αποπεράτωσης πάρκου εισόδου Τσουκαλάδων χώρος δεξαµενής 12.000,00   Ολοκληρώθηκε 
22   Παρεµβάσεις στο κοιµητήριο πόλης Λευκάδας (Τσιµεντοστρ. διαδρόµων) 13.400,00   Ολοκληρώθηκε 

23  

Αποκαταστάσεις ζηµιών αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων:                                                                            
1. Καλαµιτσίου 150.000 (Ολοκληρώνεται)  2. Αγ. Πέτρου 100.000 
(Ολοκληρώθηκε) 3. Αθανίου 100.000  4. Δραγάνου - "Καλοµπόρος" 
(Ολοκληρώθηκε) 150.000 5. "Αηδονάκι" Περιγιαλίου 90.000 (Ολοκληρώθηκε) 

590.000,00   Εκτελείται 

24   Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας Λυγιάς (Παραλία Λυγιάς) 20.000,00   Ολοκληρώθηκε 
25   Επισκευή δρόµου από Λαζαράτα-Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)  25.000,00   Ολοκληρώθηκε 

26  
Τσιµεντοστρώσεις δρόµων και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισµού Τ.Κ. 
Δ.Ε. Απολλωνίων  26.000,00   Ολοκληρώθηκε 

27  
Αποκαταστάσεις - Τσιµεντοστρώσεις δρόµων εντός οικισµού Τοπικών 
Κοινοτήτων Δ.Ε.  Ελλοµένου    16.000,00   Ολοκληρώθηκε 

28  
Συντήρηση - Βελτίωση αγροτικών δασικών δρόµων                                                                                    
1. Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς                                                                                                                        
2. από Κοντάραινα προς Σελί 

45.800,00   Ολοκληρώθηκε 

29   Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας 150.800,00   Εκτελείται 
30   Κατασκευή κόµβων πόλης Λευκάδας  115.652,11   Εκτελείται 
31   Έργα ανάπλασης πλατείας Αγίου Μηνά  130.000,00   Δηµοπρατήθηκε  
32   Έργα διαµόρφωσης δηµοτικών οδών περιοχής Αγ. Μηνά πόλης Λευκάδας 200.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
33   Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων - Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών  24.800,00   Ολοκληρώθηκε 
34   Επισκευές - Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καλάµου - Καστού  32.000,00   Δηµοπρατήθηκε  
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60   Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Καστού 8.000,00   Ολοκληρώθηκε 
61   Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου λιµανιού Καστού 24.600,00   Ολοκληρώθηκε 

62  
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάµου για 
προσάραξη ferry boat 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 

63  
Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και 
έργα προστασίας των εγκαταστάσεων 18.000,00   Ολοκληρώθηκε 

64  
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου 
στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό) 20.000,00   Ολοκληρώθηκε 

65   Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 

66  
Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή 
Σφακιωτών 12.000,00   Ολοκληρώθηκε 

67   Προµήθεια εξοπλισµού οστεοφυλακίου κοιµητηρίου ΔΕ Λευκάδας 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

68   Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 
69   Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης πρανών οδών Τ.Κ. Νικιάνας 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 

70  
Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου Βιολογικού Καθαρισµού 
πόλης Λευκάδας 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

71   Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δ. Λευκάδας 2.800.000,00     Δηµοπρατήθηκε 
24/12/2018                 

72  
Κατασκευή µόνιµης παράκαµψης δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας 
λόγω κατολισθήσεων 600.000,00   Προς 

δηµοπράτηση 

73   Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (Κάλαµος) 50.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

74   Εργασίες διαµόρφωσης δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας 24.800,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

75  
Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό 
ιχθυοτροφείο Λευκάδας 500.000,00   Προς 

δηµοπράτηση 

76   Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων ιχθυοτροφείου (Αυλαίµων) 212.000,00   Προς 
δηµοπράτηση 

77   Διάνοιξη δηµοτικής οδού Περιγιαλίου 25.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

78   Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Τ.Κ. Νεοχωρίου 50.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

79   Αποκαταστάσεις-διαµορφώσεις αγροτικ. δρόµων Δ.Ε. Σφακιωτών - Καρυάς 24.800,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

80  
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου & κατασκευή τοιχείου στο παρακείµενο 
ρεύµα στη Τ.Κ. Ασπρογερακάτων για πυροπροστασία 50.000,00   Μελέτη υπο 

σύνταξη 

81  

Αποκατάσταση  ζημιών  που  υπέστη  το  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  
Λευκάδας,  λόγω  των  έντονων  βροχοπτώσεων                (102.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Διευθέτηση  ομβρίων  υδάτων  εντός  σχεδίου  πόλης  Νικιάνας  στον  δρόμο  41  
(60.000,00)  2.  Ασφαλτόστρωση  δρόμου  "Πασά"-‐  Σχολείο  Πλατυστόμων    (25.000,00)                                                                                                                                                                                                                                              
3.  Τσιμεντοστρώσεις  οδών  Απόλπαινας  (17.000,00)  

42.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

82  
Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλοµένου                                                                     
(Ασφαλτόστρωση  δρόμου  στην  Τ.Κ.  Φτερνού  (από  παλαιό  σχολείο  έως  Παναγιά) 15.000,00   Συµβασιοποιήθηκε 

83  

Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Λευκάδας                                                                                                                                                                                                                
1.  Δρόμος  Βασιλική  -‐  Αγιοφύλλι  -‐  Κοντάραινα  στην  Δ.Ε.  Απολλωνίων  Mήκος  
4.800  μ.  2.  Δρόμος  από  Επαρχιακό  Λευκάδα  -‐  Καρυά  προς  Φαράγγι  Μέλισσας  
Mήκος  500  μ.  3.  Δρόμος  στην  θέση  Αγραπιδιά  (γήπεδο)  Δ.Ε.  Καλάμου.  Mήκος  
150  μ.  4.  Δρόμος  απο  Κάλαμο  προς  Κεφάλη  .  Δ.Ε.  Καλάμου.  Mήκος  900  μ.  

700.000,00   Προς 
δηµοπράτηση 

 

 

60   Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Καστού 8.000,00   Ολοκληρώθηκε 
61   Επείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόµου λιµανιού Καστού 24.600,00   Ολοκληρώθηκε 

62  
Επισκευή προβλήτας στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Καλάµου για 
προσάραξη ferry boat 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 

63  
Κατασκευή χώρου διαχείµανσης ιχθύων στα ιχθυοτροφεία Λευκάδας και 
έργα προστασίας των εγκαταστάσεων 18.000,00   Ολοκληρώθηκε 

64  
Μελέτη ανάπτυξης και λειτουργίας ιθχυοτροφικού – οικοτουριστικού πάρκου 
στο µικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (Παλαιό) 20.000,00   Ολοκληρώθηκε 

65   Εργασίες διαµόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 

66  
Αποκατάσταση – συντήρηση φαραγγιού Μέλισσας στην περιοχή 
Σφακιωτών 12.000,00   Ολοκληρώθηκε 

67   Προµήθεια εξοπλισµού οστεοφυλακίου κοιµητηρίου ΔΕ Λευκάδας 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

68   Κατασκευή οικίσκων – καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου 10.000,00   Ολοκληρώθηκε 
69   Εργασίες αποκατάστασης και διευθέτησης πρανών οδών Τ.Κ. Νικιάνας 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 

70  
Εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου Βιολογικού Καθαρισµού 
πόλης Λευκάδας 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

71   Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δ. Λευκάδας 2.800.000,00     Δηµοπρατήθηκε 
24/12/2018                 

72  
Κατασκευή µόνιµης παράκαµψης δηµοτικής οδού στην Τ.Κ. Απόλπαινας 
λόγω κατολισθήσεων 600.000,00   Προς 

δηµοπράτηση 

73   Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών (Κάλαµος) 50.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

74   Εργασίες διαµόρφωσης δηµοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας 24.800,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

75  
Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο µικρό 
ιχθυοτροφείο Λευκάδας 500.000,00   Προς 

δηµοπράτηση 

76   Αποκατάσταση κρηπιδωµάτων ιχθυοτροφείου (Αυλαίµων) 212.000,00   Προς 
δηµοπράτηση 

77   Διάνοιξη δηµοτικής οδού Περιγιαλίου 25.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

78   Ασφαλτόστρωση δηµοτικής οδού Τ.Κ. Νεοχωρίου 50.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

79   Αποκαταστάσεις-διαµορφώσεις αγροτικ. δρόµων Δ.Ε. Σφακιωτών - Καρυάς 24.800,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

80  
Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου & κατασκευή τοιχείου στο παρακείµενο 
ρεύµα στη Τ.Κ. Ασπρογερακάτων για πυροπροστασία 50.000,00   Μελέτη υπο 

σύνταξη 

81  

Αποκατάσταση  ζημιών  που  υπέστη  το  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  
Λευκάδας,  λόγω  των  έντονων  βροχοπτώσεων                (102.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.  Διευθέτηση  ομβρίων  υδάτων  εντός  σχεδίου  πόλης  Νικιάνας  στον  δρόμο  41  
(60.000,00)  2.  Ασφαλτόστρωση  δρόμου  "Πασά"-‐  Σχολείο  Πλατυστόμων    (25.000,00)                                                                                                                                                                                                                                              
3.  Τσιμεντοστρώσεις  οδών  Απόλπαινας  (17.000,00)  

42.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

82  
Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλοµένου                                                                     
(Ασφαλτόστρωση  δρόμου  στην  Τ.Κ.  Φτερνού  (από  παλαιό  σχολείο  έως  Παναγιά) 15.000,00   Συµβασιοποιήθηκε 

83  

Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Λευκάδας                                                                                                                                                                                                                
1.  Δρόμος  Βασιλική  -‐  Αγιοφύλλι  -‐  Κοντάραινα  στην  Δ.Ε.  Απολλωνίων  Mήκος  
4.800  μ.  2.  Δρόμος  από  Επαρχιακό  Λευκάδα  -‐  Καρυά  προς  Φαράγγι  Μέλισσας  
Mήκος  500  μ.  3.  Δρόμος  στην  θέση  Αγραπιδιά  (γήπεδο)  Δ.Ε.  Καλάμου.  Mήκος  
150  μ.  4.  Δρόμος  απο  Κάλαμο  προς  Κεφάλη  .  Δ.Ε.  Καλάμου.  Mήκος  900  μ.  

700.000,00   Προς 
δηµοπράτηση 

 

 

35  

Αποκαταστάσεις δηµοτ. οδών Δ.Ε. Απολλωνίων (100.000,00) & Ελλοµένου 
(210.000,00) 1.  Δημοτικοί    δρόμοι    Πόρος-‐  Μικρός  Γιαλός  -‐  Ρούδα  (140.000,00)            
2.  Δημοτικός  δρόμος  Βλυχό  -‐  Γένι  (40.000,00)      3.  Δημοτικός  δρόμος  Γένι  (Κορακιάς)  
(30.000,00)    4.  Δημοτικός  δρόμος  Μαραντοχώρι  -‐  Αμμούσσω  (100.000,00)                                                                                                                                                            

310.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
10/9/2018 

36  

Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας - Σφακιωτών - Καρυάς                                                                     
1.  Ασφαλτόστρωση  κεντρικής  δημ.  οδού  Τσουκαλάδων  (130.000,00)                                                                                  
2.  Τσιμεντόστρωση  δημοτικής  οδού  παραπλεύρως  χειμάρρου  Επισκόπου  
(20.000,00)      3.  Τσιμεντόστρωση  δημοτικής  οδού  πέριξ  πρώην  νέου  δημαρχείου  
Σφακιωτών    (50.000,00)    4.  Ασφαλτόστρωση  δημοτικής  οδού  από  Αγ.  Παρασκευή  
προς  κοιμητήριο  Τ.Κ.  Καρυάς  (40.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                      

240.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
19/9/2018 

37   Αποκαταστάσεις δηµοτικών οδών Δ.Ε. Καλάµου                                       50.000,00   Δηµοπρατήθηκε  

38   Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήµου Λευκάδας (Ακόνι) 300.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
8/3/2019 

39  

Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καρυάς - 
Σφακιωτών                                                                                                                          
1.  Βελτίωση  -‐  συντήρηση  δημοτ.  οδού  προς  Γυμνάσιο  Καρυάς  (20.000,00)    2.  Δρόμος  
προς  Λιθάρια  Δρυμώνα  (10.000  €)    3.  Δρόμος  Εξάνθεια  (10.000,00  €)    4.  Δρόμος  
Κάβαλο  (7.000,00  €)  5.  Δρόμος  Εγκλουβή  (7.000,00)    6.  Δρόμος  Καρτέρι  -‐δεξαμενή  
(3.000  €) 

57.000,00   Εκτελείται 

40  
Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήσ. χώρων Δ.Ε. Ελλοµένου                                                                                                       
1.  Παλιοκατούνα  -‐  Νεοχώρι  (8.000  €)    3.  Πόρος  (10.000  €)    4.  Δρόμος  Κόκ.  Εκκλησιάς  
Πλατυστόμων  (100  μ.)  (7.000  €)    5.  Δεσίμι  Κατωχωρίου    (7.000  €)    6.  Νυδρί  27.000  € 

59.000,00   Ολοκληρώθηκε 

41  
Βελτίωση οδικού τµήµατος από θέση Πόντη προς Θέση Νηρά Δ.Ε. 
Απολλωνίων 600.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

23/8/2018 
42    Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας                                                                                                                   79.144,00 Δηµοπρατήθηκε  

43   Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων (Σύβοτα  -‐  Δύο  δρόμοι)   270.000,00   Δηµοπράτηση 
1/3/2019 

44  
Κατεπείγουσες παρεµβάσεις, λόγω κατολισθήσεων, σε τµήµατα δηµ. οδών 
Δ.Ε. Λευκάδας (Απόλπαινα) 24.800,00   Ολοκληρώθηκε 

45   Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων                                                                                                    39.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
9/10/2018 

46   Αποκατάσταση δρόµου Νικολή - Σύβρος Δ.Ε. Απολλωνίων 15.000,00   Ολοκληρώθηκε 

47   Τσιµεντόστρωση Δρόµου Φτέρης (Κατωχώρι - Πόρος) 52.000,00    Δηµοπρατήθηκε 
10/1/2019 

48   Κατασκευή τοιχείου χώρου δεµατοποίησης  30.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
18/12/2018 

49  
Ανάπλαση - Διαµόρφωση Βλύχας & παρτεριών περιοχής Συντριβανιού 
στην Τ.Κ. Βλυχού 20.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

27/12/2018 

50  
Διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Καλάµου  (30.000,00  €) - Καστού 
(12.000,00  €)                                                                                                                             42.000,00   Δηµοπρατήθηκε 

12/11/2018 

51   Αποκατάσταση πηγαδιών & διαµόρφωση πλατείας Πλατάνου Καλαµιτσίου 30.000,00   Δηµοπρατήθηκε 
21/12/2018 

52  

Αναπλάσεις - Διαµορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ. Λευκάδας                                                                                                                                 
1.  Ανάπλαση  πλατείας  της  οδού  Ζαμπελίου  (30.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                
2.  Ανάπλαση  χώρου  περιοχής  Λαγκάδα  Πηγαδισάνων  (15.000,00)                                                                                                                                                                                                                          
3.  Διαμόρφωση  πλατείας  Αγ.  Φραγκίσκου  στην  Τ.Κ.  Αγ.  Πέτρου    (5.000,00) 

50.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 

53   Τσιµεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας                                             
(Τοπικές Κοινότητες 102.020,00) - (Πόλη 64.800,00)                                                                                166.820,00   Δηµοπρατήθηκε 

5/3/2019 

54  
Επισκευές Δηµοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών                                                                                                               
1.  Επισκευή  Δημοτικού  Κτιρίου  Εξάνθειας  (35.000,00)                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.  Πρώην  Δημαρχείου  Σφακιωτών  (15.000,00) 

50.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 
17/12/2018 

55   Τσιµεντόστρωση δρόµου περιοχής παλαιού οικισµού Καρυωτών 45.000,00   Μελέτη υπό 
σύνταξη 

56   Επισκευές - Τσιµεντοστρώσεις Δ.Ε. Καλάµου - Καστού 10.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε  

57   Προµήθεια κουφωµάτων δηµοτικού κτιρίου Τ.Κ. Σύβρου 12.500,00   Μελέτη 
συντάχθηκε 

58   Τσιµεντόστρωση δρόµου περιοχής πίσω από Leadl 10.000,00   Μελέτη εγκρίθηκε 
59   Τοιχείο αντιστήριξης δρόµου Καλάµου - Επισκοπής 12.300,00   Ολοκληρώθηκε 
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Ενδεικτικά μερικές από τις προτάσεις που έχουμε ήδη δρομολογήσει είναι:  
 ●  Μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας» ύψους 35.000 €. 
     (Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη)
 ●  Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας τμήματος έργου περιοχή
    α΄ φάση - είσοδος, κόμβος». Προϋπολογισμός έργου: 1.498.416,00 € (Εγκρίθηκε από το 
     Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη). Έχει συνταχθεί η μελέτη της β΄ φάσης ύψους 3.500.000 € περίπου.
 ●  Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Ε.  Σφακιωτών & Καρυάς.
 ●  Διαμόρφωση σήμανση περιηγητικού μονοπατιού περιοχής «Μέλισσα Σφακιωτών» 
     προϋπολογισμού 274.000,00 €. (Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη).

Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Λυγιάς Επισκευή ομβροδεξαμενών Ανάπλαση πλατείας Τσουκαλάδων

Ανακατασκευή πλατείας βρύσης 
Απόλπαινας

Ασφαλτόστρωση δρόμου Ακόνης - Καρυάς
Σφακιωτών

Ασφαλτόστρωση Λαϊκών Πολυκατοικιών 
(Μόρφη)

Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Πέτρου Διανοίξεις Περιβόλια Ασφαλτόστρωση Κομιλιό

Διάνοιξη κατασκευή πεζόδρομου 
Βασιλική - Πόντη

Διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης Λευκάδας Διάνοιξη οδών σχεδίου πόλης Νικιάνας
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Κόμβος Καραβέλα και Φιλοσόφων

Πλακόστρωση - Αγιος Πέτρος

Πλακόστρωση - Βουρνικάς Πλακόστρωση - Σύβρος Πηγή Κερασιάς Πλακόστρωση - Μανάση

Πλακόστρωση - Κοντάραινα Πλακόστρωση - Κομηλιό

Πλατεία Boscetto (ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ)

Δρόμος Περιγιάλι - Πλατύστομα
  (ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ)

Κατασκευή νέας πλατείας παραλία Βασιλικής

Διάνοιξη δρόμου Πόντη - Νηρά
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Κτηματολόγιο 
(Παλαιό και Νέο)      

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εντάχθηκε, 
από την Ελληνικό Κτηματολόγιο, η υπολειπόμενη 
Λευκάδα στο Νέο Κτηματολόγιο (Νότια και τμήμα 
της Κεντρικής) και ξεκίνησε η υποβολή από τους 
πολίτες των σχετικών δικαιολογητικών. Στόχος μας 
να δηλωθεί όλη την αδήλωτη Δημοτική περιουσία 
σε αυτό.

Ξεκίνησε επίσης η διόρθωση των λαθών στις 
περιοχές που αυτά ξεπερνούν το 30% (Τσουκαλά-
δες κ.λπ., ώστε να κλείσει και αυτό το  «τραγικό» 
κεφάλαιο που δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλή-
ματα στους πολίτες.

Παραχώρηση ακινήτων του 
Δημοσίου προς το Δήμο

 Διεκδικούμε κι έχουμε υποβάλει γι’ αυτό αρκετά 
αιτήματα προς το Δημόσιο, για την παραχώρηση 
της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του (π.χ. Τμή-
ματα του Δημόσιου Κτήματος ΒΚ 75 επιφάνειας 
550 περίπου στρεμμάτων στη Λευκάδα, το Κτήμα 
Πασά, το κτήμα στη Βασιλική, το χώρο του ημιτε-
λούς θεάτρου, κ.λπ.. 

 Μέχρι τώρα πετύχαμε την παραχώρηση του 
χώρου των παλαιών δικαστηρίων, για τη μελλοντι-
κή στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και την παραχώρηση 
του Κέντρου Νεότητας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για 
τη κατασκευή του κτιρίου που θα λειτουργήσει το 
πανεπιστημιακό τμήμα. 

Πλακόστρωση - Άγιος Ηλίας Πλακόστρωση - Βασιλική

Πλακόστρωση - 
Δράγανο

Πλακόστρωση - 
Σύβρος

Πλακόστρωση - Δράγανο

Πλακόστρωση - Νικολή

Πλακόστρωση - Εύγηρος

Πλακόστρωση - Χορτάτα
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Η Δημοτική Αρχή, δίνοντας από την ανάληψη 
της θητείας της  μεγάλη έμφαση στην τουριστική 
οικονομία του νησιού, προσπάθησε να προσεγ-
γίσει το θέμα με συνολικό και μακρόπνοο τρόπο, 
τέτοιο που θα καθιστούσε τις υποστηρικτικές πα-
ρεμβάσεις της προς αυτή την κατεύθυνση μέρος 
ενός συνολικού σχεδίου και όχι μεμονωμένων 
και τυχαίων δράσεων.  Διαπιστώνοντας πως η 
ανάπτυξη των περασμένων ετών είχε οδηγήσει σε 
υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων 
στον παράκτιο χώρο (με αντίστοιχα χαμηλό βαθ-
μό διάχυσης των επισκεπτών στην «ενδοχώρα») 
καθώς επίσης και την εμφάνιση σοβαρότατων 
προβλημάτων οργάνωσης και χρήσης του χώρου 
στην παράκτια τουριστική ζώνη (άναρχη δόμηση, 
αισθητική υποβάθμιση, ανταγωνισμό και δυσχέ-
ρειες συνύπαρξης διαφορετικών δραστηριοτήτων 
κτλ), αντιλήφθηκε εξ’ αρχής ως αναγκαία την με-
λέτη και αναδιοργάνωση της παράκτιας περιοχής 
σε στρατηγικό σχεδιασμό. Απευθύνθηκε στο πλέον 
αρμόδιο και συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημια-
κό Ίδρυμα της Χώρας το Πανεπιστήμιο Πειραιά στο 
οποίο και ανέθεσε με Προγραμματική Σύμβαση την 
μελέτη της ΟΧΕ. 

     Από το στάδιο της προετοιμασίας υπογραφής 
της Προγραμματικής σύμβασης με το ΠΑΠΕΙ., σε 
αλλεπάλληλες συναντήσεις και επεξεργασίες λαμ-
βάνοντας υπ’ όψιν και τα αποτελέσματα της δια-
βούλευσης με το σύνολο των θεσμών της περιοχής, 
καθώς και τις προτάσεις μεμονωμένων πολιτών, η 
συνεργασία κατέληξε στο επιδιωκόμενο συνολικό 
σχέδιο το οποίο και υποβλήθηκε για έγκριση στις 
αρχές του 2019.  Το όραμα  που συνολικά δια-
τυπώνει η ΟΧΕ είναι η ανάδειξη της περιοχής του 
Δ. Λευκάδας σε διεθνώς διακριτό βιώσιμο κέντρο  
θαλάσσιου τουρισμού, με διάχυση της θαλάσσι-
ας ανάπτυξης μέσω διασυνδέσεων με τους άλλους 
τομείς της τοπικής οικονομίας ώστε να υπάρξουν 

άμεσες και έμμεσες πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις και οφέλη για τη συνολική κοινωνική και οικο-
νομική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής. 
     Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η ανάπτυ-
ξη-βελτίωση τουριστικών υποδομών και τεχνολογι-
ών με προώθηση της τουριστικής επιχειρηματικό-
τητας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού καθώς 
και η διάχυση και διασύνδεση του θαλάσσιου του-
ρισμού με την τοπική οικονομία. Τα παραπάνω, με 
δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος καθώς και στήριξη 
της απασχόλησης στον τουρισμό και ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού. Προώθηση-προβολή του-
ριστικού προϊόντος, με καθιέρωση της εικόνας της 
Λευκάδας ως κέντρου θαλάσσιου τουρισμού και 
τουρισμού εμπειρίας.
     Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της ολο-
κληρωμένης παρέμβασης που δίνονται ανά 
χωρικό τύπο είναι:

l Στις παράκτιες περιοχές, με αναπτυξιακή δυ-
ναμική στη θαλάσσια οικονομία, δίδεται προτε-
ραιότητα σε δράσεις που άπτονται της θαλάσσιας 
οικονομίας (θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, 
περιβάλλον και πολιτισμός κ.λπ.), συνδυασμένες 
με επέκταση στην ορεινή Λευκάδα, με προοπτι-
κές οικολογικού -τουριστικού ενδιαφέροντος, για τη 
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την 
προώθηση του θεματικού ποιοτικού τουρισμού.

l  Στις αστικές περιοχές (κυρίως σε μεγαλύτερες 
αστικές συγκεντρώσεις) με πλούσιο πολιτιστικό 
απόθεμα, θα προταχθεί η εμβάθυνση στο πλαίσιο 
της δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας, δη-
λαδή η διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος 
και της ιδιαίτερης ταυτότητας με την επιχειρηματι-
κή αξιοποίηση, καθώς και (κυρίως σε ημιαστικές, 
μικρότερης κλίμακας συγκεντρώσεις), την αντιμε-
τώπιση της πρόκλησης της παραγωγικής ανασύ-
νταξης. 

>>
 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 

(Ο.Χ.Ε.) Λευκάδας(στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ
 Ιονίων Νήσων 2014-2020)

Αγκυροβόλιο Βασιλικής

Αγκυροβόλιο Βασιλικής
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Η βασική μας σκέψη ήταν και είναι να συνδυάσουμε ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ιχθυοτροφείων και 
γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, με ΤΗΝ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. 

Αυτοί οι δυο στόχοι, προστασία – αξιοποίηση συνδέονται άρρηκτα.
Η παντελής έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη χρηματοδότησης και, κυρίως, νομικά προβλήματα (καθο-

ρισμοί αιγιαλού – παραλίας, παράνομες κατασκευές στο παρελθόν, αδειοδοτήσεις κ.α.) δυσκόλεψαν την 
προσπάθειά μας.

Παρ’ όλα αυτά:
► Έγιναν μεμονωμένες παρεμβάσεις στο μικρό ιχθυοτροφείο (εκσκαφή εξωίβαρου κ.λ.π)
► Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε στο Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο Δήμος Λευ
     κάδας θα προχωρήσει στην δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουρ-
    γία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας» προϋ-
     πολογισμού 500.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά παραγωγικές παρεμβάσεις στο εν λειτουργία 
    Παλαιό ιχθυοτροφείο Λευκάδας και κυρίως δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιο-      
    ποίησης του οικοσυστήματος. Στα πλαίσια αυτά προβλέπεται και η παραγωγική και οικοτουρι-
    στική ανάδειξη της λιμνοθάλασσας.
► Υποβλήθηκε (σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας) σχετική πρόταση από τον Φορέα Διαχ/-     
     σης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας και εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Διαχείριση ανθρω- 
    πίνων δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία & ανάδειξη ειδών & οικοτόπων 
     στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας» προϋπολογισμού 258.780,00 € .
► Χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο το έργο «Αποκατάσταση κρηπιδωμάτων ιχθυοτρο- 
     φείου (Αυλαίμων)», προϋπολογισμού 212.000,00 €. Το έργο ανιμετωπίζει δυσκολίες αδειο- 
    δότησης, τις οποίες προσπαθούμε να ξεπεράσουμε.

>>Ixθυοτροφεία
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Υγεία
ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
       Η ολοκλήρωση και λειτουργία του Νέου Νοσοκομείου Λευκάδας συνιστά ένα τεράστιο άλμα στην προ-
σπάθεια ενίσχυσης των υποδομών υγείας του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος έλαβε χρηματοδότηση 
ύψους 1.306.000 € για την κατασκευή όλων των υποδομών για την εξυπηρέτηση του Νέου Νοσοκομείου. 
Ολοκλήρωσε από τον Σεπτέμβριο του 2018 τα δίκτυα, οδικά (διανοίξεις των περιμετρικών οδών), κατα-
σκευή αποχετεύσεων και απορροής ομβρίων. 

Παράλληλα, Δήμος Λευκάδας όλα αυτά 
τα χρόνια πρωτοστάτησε στον αγώνα 
μαζί με την Διοίκηση του Νοσοκομείου 
και άλλους φορείς, για την βελτίωση του 
υπάρχοντος  σχεδιασμού (αύξηση θέσε-
ων τεχνητού νεφρού, αγορά νέου αξονι-
κού, κ.λπ.). 
       Το πιο σημαντικό όμως είναι η ενί-
σχυση  της λειτουργίας του Νέου Νο-
σοκομείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό. Έτσι από τους 18-19 
ιατρούς και το ουσιαστικό κλείσιμο των 

κλινικών το 2015, φθάσαμε στους 40 περίπου ιατρούς σήμερα. Οι ανάγκες ενίσχυσής του σε προσωπικό 
εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας.

>>Yγεία - Κοινωνική Πολιτική

Νέο Νοσοκομείο - Κατασκευή δικτύων
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Κοινωνική Πολιτική
Για τη Δημοτική Αρχή η άσκηση αποτελεσματι-

κής κοινωνικής πολιτικής ήταν και παραμένει κορυ-
φαία επιλογή.

Σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την αυ-
τοδιοίκηση, καταφέραμε να σταθούμε δίπλα στους 
αδύναμους συμπολίτες μας με ευαισθησία και αλ-
ληλεγγύη, να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και 
κάθε διαθέσιμο μέσον. 

Εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες και αξιο-
ποιώντας το σύνολο των θετικών νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, ασκήσαμε κοινωνική πολιτική 
χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις και αποκλει-
σμούς με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης.

 Όλα όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα είναι 
αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συλλογικής προ-
σπάθειας των συνεργατών μας στο Αυτοτελές 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, την Κοινωφε-
λή ΔΕΠΟΚΑΛ και σε όλες τις Κοινωνικές Δομές.

α. ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Στο πλαίσιο 
της κοινωνικής 
του πολιτικής ο 
Δήμος υπέβα-
λε 5 προτάσεις 
στο Ε.Π. «Ιόνια 
Νησιά 2014-
2020».Σκοπός 
η ενίσχυση και 
στήριξη συ-
μπολιτών μας 
που τελούν ή 
κινδυνεύουν να περιέλθουν σε συνθήκες φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι προτάσεις, εγκρί-
θηκαν όλες και υλοποιούνται με απόλυτη επιτυχία 
από τα έτη 2016 και 2017.

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» δημιουργήθηκε, 
στελεχώθηκε με 2 κοινωνικούς λειτουργούς,  λει-

τουργεί από Σεπτέμβρη 2017στο Διοικητήριο, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και υποστηρίζει την 
Κοινωνική Υπηρεσία. Παρέχει υποστήριξη σε πολ-
λές ομάδες πληθυσμού, με στόχο την καταπολέ-

μηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, 
των διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην 
απασχόληση. Η λειτουργία του ανανεώθηκε για 
άλλα 3 χρόνια και μέχρι το 2023.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ» λειτουργεί από 
Ιούλιο 2017. Η Δομή στελεχώνεται από 4 άτομα 
και η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον 
Οίκο Ευγηρίας-Γηροκομείο Λευκάδας και σε σύ-
μπραξη με την Equal Society. Χορηγούνται σε 
ημερήσια βάση 90 ως 105 ποιοτικά και θρεπτικά 
γεύματα στις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που μετα-
φέρθηκε και στεγάζεται πλέον σε κατάλληλο χώρο 
στο Διοικητήριο, οργανώθηκε σωστά και στελεχώ-
θηκε για πρώτη φορά από την δημιουργία του με 
προσωπικό (2 άτομα). Με διακριτικότητα και σεβα-
σμό στην αξιοπρέπεια στηρίζει τους αδύναμους-ω-
φελούμενους συμπολίτες μας, χρηματοδοτούμενο 
με αυξητική τάση από το Δήμο και ενισχυόμενο 
από την κοινωνική ευαισθησία

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  δημιουργή-
θηκε στο Δήμο μας το 2015. Εντάχθηκε στο Ε.Π. 
«Ιόνια Νησιά 2014-2020», χρηματοδοτήθηκε και 
λειτουργεί από Ιούλιο 2017. Στη δομή απασχο-
λούνται 2 εργαζόμενοι. Η δράση υλοποιείται σε 
σύμπραξη με την Equal Society.

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙ-
ΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)» στη Καρυά εντάχθηκε στο 
Ε. Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και χρηματοδοτεί-
ται από 30.06.2016. Είναι σύγχρονη ανοικτή δομή 
της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ με στόχο την παραμο-
νή των ωφελούμενων σε οικείο φυσικό-κοινωνικό 
περιβάλλον. Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε η πα-
ράταση ένταξης 
και χρηματοδό-
τησης για άλλα 
3 χρόνια, μέχρι 
το 2022. Πρό-
σφατα ο χώ-
ρος του ΚΗΦΗ 
αυτονομήθη -
κε πλήρως 
και μετά από 
χρόνια έγιναν 
π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς 
ευπρεπισμού, συντήρησης και εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού. Στους 4 εργαζόμενους προστέθηκε 

Νέο Νοσοκομείο - Κατασκευή δικτύων

ΚΗΦΗ Καρυάς

Κέντρο Κοινότητας

Νέο Νοσοκομείο - Κατασκευή δικτύων
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και 1 οδηγός ενώ έγινε προμήθεια αυτοκινήτου για 
τη μεταφορά των ωφελούμενων. Στη δομή απα-
σχολούνται επίσης ιατρός παθολόγος και φυσιοθε-
ραπευτής.νέ
ς θέσεις εργασίας.

β. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ-
ΚΟΣ - ΒΡΕΦΙΚΟΣ

Έγιναν και συνεχίζονται παρεμβάσεις ανακαί-
νισης, ευπρεπισμού και συντήρησης σε κτίρια και 

χώρους των σταθμών, που αντιμετώπιζαν χρόνια 
προβλήματα. Στόχος μας αφενός η βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η οριστική 
αδειοδότησή τους σύμφωνα με το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο. Εκτός των ποσών που δαπανήθηκαν από 
ίδιους πόρους αναμένεται χρηματοδότηση 175.000 
ευρώ από ειδικό πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ που αφο-
ρά τους σταθμούς για πρώτη φορά μετά από πολ-
λά χρόνια. Επίσης στον άμεσο σχεδιασμό μας είναι 
επέκταση της δυναμικότητας των σταθμών, όπου 

είναι δυνατόν αλλά και η δημιουργία νέων τμημά-
των βρεφών με ίδιους πόρους αλλά και κρατικές 
χρηματοδοτήσεις, όπως έχει εξαγγελθεί για την πε-
ρίοδο 2019-2020.

Τέλος διερευνούμε τη δυνατότητα μίσθωσης κτι-
ρίου που θα πληροί τις προϋποθέσεις για τη σω-
στή φιλοξενία τμημάτων νηπίων η βρεφών.

 Για λόγους διαφάνειας και δικαιοσύνης από 
την αρχή της θητείας μας, το 2015 και πριν νο-
μοθετήσει η πολιτεία, συντάξαμε, ψηφίσαμε και 
εφαρμόσαμε στο Δήμο μας σύστημα αξιολό-
γησης και μοριοδότησης με προκαθορισμένα 
αντικειμενικά και οικονομικο-κοινωνικά κριτή-
ρια για τις εγγραφές νηπίων-βρεφών(εκτός δι-
αδικασίας ΕΕΤΑΑ) στους παιδικούς σταθμούς.

γ. ΔΕΠΟΚΑΛ
 Η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζοντας τη σπου-

δαιότητα και την κοινωνική χρησιμότητα της  
ΔΕΠΟΚΑΛ, αύξησε την ετήσια επιχορήγησή της 
σταδιακά :  Από 150.0000 το 2014, σε 200.000 το 

2015, σε 285.000 το 2016, σε 300.0000 
το 2017 και επίσης 300.000 το 2018 
και το 2019.

Αποτέλεσμα ήταν να μην καθυστε-
ρούν πλέον οι πληρωμές των εργαζο-
μένων και να τακτοποιούνται έγκαιρα οι 
υποχρεώσεις της Επιχείρησης.

Πάντα δίπλα στους εργαζόμενους 
του «Βοήθεια στο Σπίτι», σε συνεργα-
σία με το Σωματείο στηρίξαμε τον αγώ-
να τους για εξεύρεση μόνιμης λύσης 

στο εργασιακό, όπως τελικά έγινε από 
την παρούσα κυβέρνηση. Τώρα επιδιώκουμε και 
διεκδικούμε την διασφάλιση και όλων των άλλων 
εργαζομένων στις υπόλοιπες δομές της ΔΕΠΟΚΑΛ 
αλλά και του Δήμου.

Προχωρήσαμε στην αγορά 2 νέων αυτοκινήτων 
για την σταδιακή ανανέωση του στόλου.

Η Επιχείρηση διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε 
πάρα πολλές εκδηλώσεις με παιδαγωγικό -εκπαι-

ΚΗΦΗ Καρυάς

Κοινωνικό Συσσίτιο ΚΗΦΗ Καρυάς Νέο αυτοκίνητο ΚΗΦΗ Καρυάς

Το κτίριο των παλαιών δικαστηρίων που παραχωρήθηκε για ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
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δευτικό - τουριστικό -κοινωνικό- πολιτιστικό- αθλη-
τικό χαρακτήρα ενώ στήριξε την εθελοντική ομά-
δα ΚΕΚΟΥΨΕ στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το 
Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών από 
το 2016 επεκτάθηκε και στη Βασιλική. Στα Προ-
γράμματα «Άθληση για Όλους» που υλοποιούνται 
με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, έχουν προστε-
θεί νέα αθλήματα ενώ διοργανώνονται τουρνουά 
και πραγματοποιούνται αγώνες ή επιδείξεις.

ΚΑΠΗ
Πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις και βελτι-

ώσεις στο κτίριο ενώ έγιναν προσθήκες και αντι-
κατάσταση εξοπλισμού. Διοργανώθηκαν πολλές 
εκδηλώσεις (εορταστικές, καλοκαιρινές, ημέρα 3ης 
ηλικίας, κ.λπ.) και  πραγματοποιήθηκαν αρκετές 
εκδρομές.
ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Λειτουργεί από την περίοδο 2016-2017 σε 2 
πλήρεις 8ωρες βάρδιες (πρωινή - απογευματινή) 
με μετατροπή της άδειας για 38 ωφελούμενους. 
Τον Οκτώβριο 2018 έγινε η παραχώρηση των αι-
θουσών που ζητήσαμε για την μεταστέγαση  της 
δομής. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της με-
λέτης που απαιτείται για να δρομολογηθεί η χρημα-
τοδότηση και η υλοποίηση του έργου, που αυτή η 
Δημοτική Αρχή έθεσε ως προτεραιότητα.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
Οι παρεμβάσεις μας στο Κοιμητήριο της πόλης 

ήταν αποδεδειγμένα καθοριστικές.

   ●  Λειτουργεί πλέον το Οστεοφυλάκιο (150 οστε-
οθυρίδες). 
   ● ‘Εκτελέσθηκαν και συνεχίζονται εργασίες ευ-
πρεπισμού, τσιμεντοστρώσεων, κατασκευής χω-
νευτηρίου ενώ εκτελούνται και οίκοθεν, εργασίες 
ευπρεπισμού. 
   ● Δρομολογούμε, στη βάση του υπάρχοντος νο-
μοθετικού πλαισίου, τη δυνατότητα παρέμβασης 
του Δήμου και στα δεκάδες κοιμητήρια των δημοτι-
κών και τοπικών κοινοτήτων, ενώ πολύ σύντομα θα 
παρουσιάσουμε  και το νέο κανονισμό λειτουργίας 
τους.
   Έγιναν παρεμβάσεις και έργα στα κοιμητήρια  Κο-
ντάραινας,  Αθανίου,  Μαραντοχωρίου,  Νυδρίου, 
Αγ. Ηλία, Δρυμώνα ποσού 80.000,00 € περίπου.

Κατασκευή τοιχείων στήριξης κοιμητηρίου Κοντάραινας

Νέο κοιμητήριο Αθανίου

Κοιμητήριο Λευκάδας, Τσιμεντοστρώσεις - Ευπρεπισμοί

Κοιμητήριο Λευκάδας, Τσιμεντοστρώσεις - Ευπρεπισμοί
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α. Ίδρυση Πανεπιστημιακού 
Τμήματος στη Λευκάδα
Θεωρούμε ως την πιο σημαντική παρέμβαση και 
επιτυχία για τον Δήμο μας: 

1. Την ίδρυση, στα πλαίσια της ενοποίησης του 
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανε-
πιστημιακού Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης με έδρα τη Λευκάδα και το οποίο εντάσσεται 
στη Σχολή Οικονομικών Επιστηµών του Ιόνιου Πα-
νεπιστημίου.
2. Ιδρύεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Πανεπιστη-
μιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), υπό την επο-
πτεία της Συγκλήτου και του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) 
αποτελείται από Ινστιτούτα που θα ιδρυθούν, μετα-
ξύ των οποίων και Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών 
με έδρα την Κέρκυρα. Στο Ινστιτούτο Ιστορικών 
Μελετών ιδρύεται παράρτημα οικονομικής και 
κοινωνικής ιστορίας «Νίκος Σβορώνος», µε 
έδρα την πόλη της Λευκάδας, µε εξειδίκευση 
στην οικονομική και κοινωνική ιστορία.
3. Ιδρύεται από το από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέ-
ντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την 
δημιουργία δωρεάν διετών προγραμμάτων 
σπουδών που θα παρέχουν επαγγελματικά πι-
στοποιητικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε πό-
λεις όπου εδρεύουν Τμήματά του. Τέτοιο τμήμα 
ιδρύεται και στη Λευκάδα.
     Για να υπάρξει αυτή η εξέλιξη, προηγήθηκε ένας 
μεγάλος επιτυχής αγώνας, ώστε να παραχωρηθεί 
στο ΤΕΙ το πρώην Κέντρο Νεότητας του Δήμου 
Λευκάδας.

     β. Σχολικά κτίρια    
     Από το σεισμό της 14/8/2003 και για 12 χρόνια, 
δεν έγινε καμιά σημαντική επισκευή-συντήρηση 
κτιρίου! 
     Μετά το σεισμό της 17/11/2015 ολοκληρώθηκαν 
ή εκτελούνται τα παρακάτω έργα:

► Ολοκληρώθηκε το έργο «Επισκευές σχολεί-
ων λόγω σεισμού» προϋπολογισμού 300.000 € 
και αφορά σε επισκευές στα εξής σχολεία:  
Σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου & 2ου Λυκείου 
Λευκάδας, Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις Καρυάς, 
4ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, Νηπιαγωγείο Αγ. Πέ-
τρου, Νηπιαγωγείο & Παιδικός σταθμός Βλυχού, 
Δημοτικό Σχολείο Νυδριού, Γυμνάσιο & Λύκειο Νυ-
δριού, 1ο & 2ο Νηπιαγωγεία Λευκάδας, Δημοτικό 
Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σφακιωτών.

► 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας: Εκτελείται το 
έργο της επισκευής της νέας πτέρυγας του σχολεί-
ου  προϋπολογισμού μαζί με τη μελέτη 200.000 €. 
► Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής: Ανακατασκευά-
στηκε εξ ολοκλήρου η στέγη, νέα περίφραξη και 
νέα ασφαλτόστρωση στο προαύλιο. Έργο 30.000 
€ περίπου. Απομένει η ανακατασκευή των τουαλε-
τών. 
     Σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή υλοποι-
ήθηκαν δεκάδες επιπλέον παρεμβάσεις σε σχολεία 
ύψους 70.000 € περίπου. 
     Τέλος έχουν δημοπρατηθεί από την Περιφερει-
ακή Ενότητα Λευκάδας, δυο πολύ σημαντικά έργα 
επισκευών, του Γυμνασίου – Λυκείου Βασιλικής και 
του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας. 

γ. Παιδικές χαρές
   Δυο περίπου χρόνια μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων μας, αντιμετωπίσαμε μια πραγματικότη-
τα με βάση την οποία αναγκαστήκαμε (όπως σε 
όλη την Ελλάδα) να κλείσουμε όλες τις παιδικές 
χαρές (45 συνολικά), πλην μιας, που είχε πρόσφα-
τα κατασκευασθεί στην πόλη. Από τους χώρους 
αυτούς κάποιοι ήταν σχετικά οργανωμένοι (περί-
φραξη, φωτισμός, κλπ) ενώ σε άλλους (προαύλια 
πρώην και νυν σχολείων, πλατείες, δημοτικά οικό-
πεδα) απλά είχαν τοποθετηθεί, άναρχα, μεμονω-
μένα όργανα πολλά εκ των οποίων ακατάλληλα. 
Δεν είχαν γίνει ποτέ οι προβλεπόμενοι σχετικοί 
έλεγχοι ασφάλειας και δεν υπήρχε πιστοποιητικό 

>>Παιδεία

Eπισκευή 
4ου Δημοτικού 
Σχολείου 
Λευκάδας

Aντικατάσταση 
στέγης 2ου
Νηπιαγωγείου 
Λευκάδας
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συμμόρφωσης για κα-
μία παιδική χαρά. 
     Η Δημοτική Αρχή 
προχώρησε το 2015, 
μέσω διαπιστευμέ-
νου φορέα ελέγχου 
όπως προβλέπεται, 
σε επιτόπιο έλεγχο 
και καταγραφή όλων 
των χώρων που λει-
τουργούσαν ως παι-
δικές χαρές (όργανα, 
εγκαταστάσεις, χώροι). 

Από τον έλεγχο προ-
έκυψε ότι στο σύνολό 

τους δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφαλούς 
λειτουργίας και η Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χα-
ρών Π.Ε. Λευκάδας (λειτούργησε τότε για πρώτη 
φορά) αποφάσισε να διακοπεί η λειτουργία τους, 
έως ότου αποκατασταθούν και αδειοδοτηθούν. Στη 
συνέχεια δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου 
να προβούν σε σφράγιση και απόσυρση των ορ-
γάνων που υπήρχαν διάσπαρτα σε διάφορους κοι-
νόχρηστους χώρους. Εξαιρέθηκε η παιδική χαρά 
στην πλατεία «Απ. Σάντα», στην οποία γίνονταν 
τότε οι απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να 
αδειοδοτηθεί, όπως και τελικά έγινε.

     Ενώ η διαδικασία αυτή βρίσκονταν σε εξέλιξη, 
με έγγραφά της η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκά-
δας και σε εκτέλεση παραγγελίας της Εισαγγελίας 
του Αρείου Πάγου, που αφορά όλη την Ελλάδα, ζή-
τησε από το Δήμο να συμμορφωθεί πλήρως με τον 
νόμο που ισχύει και να προβεί άμεσα στη σφράγι-
ση των χώρων και την απόσυρση των οργάνων. Η 
διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα.

     Έτσι αρχίσαμε έναν αγώνα εξεύρεσης πό-
ρων και καταφέραμε να κατασκευάσουμε τα 
επόμενα δυο χρόνια τρεις, σε Καρυά, Σφακιώ-
τες και Πόλη (μέσω του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου) που κόστισαν περίπου 110.000 €. 
Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η κατασκευή άλλων 
δυο, σε Λυγιά και Βασιλική. 
     Παράλληλα εξασφαλίσαμε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) χρηματοδότηση ύψους 
201.000 € για την κατασκευή άλλων επτά (7) 
που δημοπρατούνται άμεσα σε Νυδρί, Βλυχό, 
Καρυώτες, Μαραντοχώρι,  Άγιο Πέτρο, Καλαμί-
τσι, Τσουκαλάδες. 
     Δρομολογείται επίσης, μέσω του ΥΠ.ΕΣ., η 
χρηματοδότηση και των υπολοίπων.

Eπισκευή 4ου Δημοτικού 
Σχολείου Λευκάδας

Eπισκευή στέγης πρώην δημοτικού σχ. Δραγάνου Αντικατάσταση στέγης πρώην 
δημοτικού σχ. Κομηλιού

Παιδική χαρά Καρυάς

Παιδική χαρά Καρυάς

Παιδική χαρά Λαζαράτων Σφακιωτών
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  Ολοκληρώνοντας τη θητεία μας, αισθανόμαστε 
ότι συμβάλλαμε στη βελτίωση της παραγωγής Πο-
λιτισμού με επίκεντρο τον «Άνθρωπο» και για την 
εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα του Πολι-
τισμού.
     Ο Δήμος Λευκάδας διαμέσου του Πνευματικού 
του Κέντρου καλλιέργησε την εξωστρέφεια και δη-
μιούργησε ένα πολιτισμικό μοντέλο που λειτουργεί 
δώδεκα μήνες το χρόνο.
Ειδικότερα: 

Αρχαίο Θέατρο Λευκάδας
     Την μεγαλύτερη ικανοποίηση όμως που αισθα-
νόμαστε, είναι για τη συμβολή μας στην αποκάλυ-
ψη του Αρχαίου Θεάτρου της Λευκάδας. Η πρωτο-
βουλία μας να το θέσουμε σε προτεραιότητα, με 
την καθοριστική βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Αιτωλ/νίας & Λευκάδας (και προσωπικά της 
Προϊσταμένης κ. Ολυμπίας Βικάτου), της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων και του υπουργείου Οικονομί-
ας, συνιστά μια τεράστια συμβολή στην ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
 ► Δημιουργία νέων υποδομών και ενίσχυση 
παλαιών:
-  Ανακατασκευάσθηκε η οικία του ποιητή μας Αγγ. 
Σικελιανού και μετατράπηκε σε Μουσείο Άγγ. Σι-
κελιανού, με την ευγενική μεγάλη χορηγία της 
Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα με επιπλέον χρή-
ματα που εξασφαλίσαμε από την Εθνική Τράπεζα 
αλλά και από πόρους του Δήμου, αναδιαμορφώ-

θηκε και εκσυγχρονίστηκε ο χώρος του Κηπο-
θεάτρου.
- Δημοπρατήθηκε με το ποσό του 1.050.000 € 
και σύντομα ξεκινά η ανακατασκευή του κτιρίου 
Ζαμπελίων (Απέναντι από την εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου)
- Ανακατασκευάζεται το δημοτικό κτίριο στη 
Καρυά. Ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής. Ήδη έχουν 
εκτελεσθεί ή εκτελούνται έργα ύψους 150.000 € 
περίπου.
- Επισκευάσθηκε το παλιό Δημοτικό σχολείο 
Νυδριού. Σκοπός μας να μετατραπεί σε Μου-
σείο Ντέλπφαιρδ, με την βοήθεια του ‘’Συλλό-
γου Ντέλπφαιρδ’’, στον οποίον και έχει παραχω-
ρηθεί η χρήση. Ήδη έχουμε εντάξει ποσό 15.000 
€ στον προϋπολογισμό του Δήμου για τη σχετική 
μελέτη.
- Φουαγιέ Πνευματικού Κέντρου. Ο μέχρι πρό-
τινος εγκαταλελειμμένος χώρος διαμορφώθηκε σε 
έναν αξιοπρεπή, καλαίσθητο πολυχώρο εκδηλώ-
σεων.
- Μουσείο Λευκάδιου Χέρν. Είχε μετατραπεί από 
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το καλοκαίρι του 
2014, σε ένα υπέροχο μικρό μουσείο. Στην πορεία 
ενισχύσαμε τη συλλογή του με νέα εκθέματα. Επί-
σης ανέβηκε σημαντικά η επισκεψιμότητά του.
- Συλλογή Παραδοσιακής Τέχνης του Διεθνούς 
φεστιβάλ Φολκλόρ. Το Φεστιβάλ της Λευκάδας 
απέκτησε έναν αναβαθμισμένο εκθεσιακό χώρο ο 
οποίος σύντομα θα χαρακτηριστεί Μουσείο. 

- Λαογραφικό Μουσείου 
Καβάλου. Λειτουργεί κάθε 
καλοκαίρι και σε καθημερι-
νή βάση με την πρόσληψη 
προσωπικού  δίμηνης απα-
σχόλησης. Την υπόλοιπη 
περίοδο οι επισκέπτες εξυ-
πηρετούνται από το προ-
σωπικό της Βιβλιοθήκης 
Σφακιωτών. Έγινε προμή-
θεια ηλεκτρικών συσκευών 
και άλλου υλικού. Σε συ-
νεννόηση με την Ακαδημία 
Αθηνών ξεκίνησε το 2015 η 
καταγραφή και παράλληλα 
η συντήρηση των εκθεμά-
των, από ειδικούς επιστή-
μονες, η οποία ολοκληρώ-
θηκε το 2017.  
- Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Σφακιωτών. Ο δανεισμός 
ανήλθε στα 1.500 βιβλία, 
ενώ κατά τις Παγκόσμιες 
Ημέρες Παιδικού Βιβλίου 
και Βιβλίου πραγματοποιή-

Πολιτισμός
>>
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θηκαν εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Δημοτι-
κό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Σφακιωτών.
- Βιβλιοθήκη Αγίου Πέτρου. Στο κτίριο που στε-
γάζεται θα εκτελεστούν, μετά από πολλά χρόνια, 
εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και ευ-
πρεπισμού ύψους 35.000 €.       
 ► Επιτεύχθηκαν στρατηγικές πολιτιστικές συ-
νεργασίες με: 
- Πρεσβείες χωρών του εξωτερικού (Ιαπωνία, Κίνα, 
Ισραήλ, Ταϋλάνδη, Ινδονησία, Λίβανος, Ιράν, Ισπα-
νία, Φιλιππίνες, Αργεντινή, Παναμάς, Βενεζουέλα, 
κ.α.).
-  Ιδρύματα: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό ιστορικό 
Μουσείο. 
- Δήμους του εξωτερικού στα πλαίσια αδελφοποιή-
σεων: Zhoushan(Κίνα), Leucate (Γαλλία), Shinjuku 
(Ιαπωνία).
- Φορείς : Εθνικό Θέατρο, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Ιν-
στιτούτο Θερβάντες, Japan Foundation, Γραφείο 
Διασύνδεσης Πανεπιστημίων, ΕΟΤ, Ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα EFFE.
  ►  Καθιερώθηκαν νέες πολιτιστικές δράσεις:
- Ημέρες Λευκάδιου Χέρν. Πρόκειται για διήμερο 
εκδηλώσεων 

ελληνο-ιαπωνικού πολιτισμού με διεθνή εμβέλεια.
- Φεστιβάλ Ιβηρο-αμερικανικής λογοτεχνίας. Ο 
διαπολιτισμικός διάλογος ανάμεσα στις χώρες της 
Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής 
με την Ελλάδα, έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή 
της λογοτεχνίας  και σε σημείο αναφοράς για την 
πόλη της Λευκάδας.  
- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης. Με στό-
χο την ενίσχυση και την ανάδειξη της ποιητικής 
παράδοσης του τόπου και της δεκτικότητας των 
κατοίκων, θεσμοθετήσαμε σε συνεργασία με το 
Σύνδεσμο Φιλολόγων και την Εταιρεία Ελλήνων 
Λογοτεχνών τον ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό 
ποίησης ο οποίος ακολουθεί αύξουσα πορεία σε 
συμμετοχή και ποιότητα. 
- Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. Ένα εγχείρημα που 
αγκαλιάστηκε από φορείς, συλλόγους, σχολεία, 
ομάδες, σχολές και καθιερώθηκε για τον εορτασμό 
των Χριστουγέννων.
- Αποκριάτικος χορός. Μια βραδιά ‘’Πάνθεον’’ για 
την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς που τόσο νο-
σταλγούν οι Λευκαδίτες.
- Ξεκινήσαμε σε παραδοσιακό χώρο της Κου-
ζούντελης, το έθιμο της παραμονής της Πρω-
τομαγιάς.
 ► Χρηματοδοτήθηκαν νέες εκδόσεις: 
- Λεύκωμα 60 χρόνια Γιορτές Λόγου και Τέχνης 
της Λευκάδας.

Κηποθέατρο “Άγγελος Σικελιανός”

Έκδοση βιβλίου
“Το ημερολόγιο του Σπυραντώνη 

Χαλκιόπουλου”

Αρχαίο θέατρο Λευκάδας Εκδήλωση «Ημέρες Λευκάδιου Χερν» Επισκευή Χαραμόγλειου Βιβλιοθήκης
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- Λεύκωμα Fritz Berger «Η μορφή των χρόνων».
- Το ημερολόγιο του Σπυραντώνη Χαλικιόπου-
λου - Λευκαδίτη αγωνιστή στον αγώνα του 1821.
- Νήρικος Λευκάς Κάστρο: η μακροβιότερη πρω-
τεύουσα της Λευκάδας.
- Να τ’ κρίνω ή να μην τ’ κρίνω. Θέατρο με τη 
λευκαδίτικη ντοπιολαλιά.
  ► Οργανώθηκαν πρωτότυπα εκπαιδευτικά 
προγράμματα για ενήλικες και παιδιά:
-  Ιαπωνικό σχολείο Λευκάδιου Χέρν. Προσφέρει 
μαθήματα εκμάθησης ιαπωνικής γλώσσας.
- Κινέζικο σχολείο Θαλάσσιος Δρόμος του Με-
ταξιού. Προσφέρει μαθήματα εκμάθησης κινέζικης 
γλώσσας.
  ► Αναβαθμίστηκαν οι καθιερωμένες ετήσιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις: 
- Οι Γιορτές Λόγου & Τέχνης και το Διεθνές Φε-
στιβάλ Φολκλόρ, οι αγαπημένοι δίδυμοι θεσμοί 
του καλοκαιριού προβάλλονται σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο και φέρνουν τη Λευκάδα στην πρώτη 
γραμμή της πολιτιστικής σκηνής.
- Το λευκαδίτικο Καρναβάλι, με την καθοριστι-
κή συμμετοχή των Καρναβαλιστών και του Συλ-
λόγου τους, έχει μετατραπεί σε ένα θέαμα δρόμου 
υψηλής αισθητικής, χάρμα οφθαλμών για ντόπιους 

και επισκέπτες.
- Το Πάσχα στη Λευκάδα με το παραδοσιακό 
έθιμο «Το κομμάτι» συναγωνίζεται επάξια άλλους 
πασχαλινούς προορισμούς.
 ► Υποστηρίχθηκαν κινηματογραφικές παρα-
γωγές:  
- «Τα Δάκρυα του Βουνού», η ταινία του πολυ-
βραβευμένου  σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπου-
λου γυρίστηκε στη Λευκάδα.

ΘΕΑΤΡΟ

Το μεγάλο στοίχημα όμως για μας, είναι η ολοκλή-
ρωση του Θεάτρου Λευκάδας. Βρισκόμαστε πολύ 
κοντά στην ολοκλήρωση του ονείρου. 
► Ολοκληρώθηκε η μελέτη από τη μεριά του Δή-
μου.
► Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην παραχώρηση 
από το Δημόσιο, του οικοπέδου πάνω στο οποίο 
έχει ανεγερθεί το ακίνητο.
►Αναμένουμε την έκδοση πρόσκλησης από την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ώστε να υποβάλουμε 
πρόταση για χρηματοδότηση.

Δημοτικό κτίριο Καρυάς

Κινέζικο σχολείο

Φεστιβάλ Λογοτεχνίας “Εν Αθήναις”

Πάσχα - Έθιμο “Το κομμάτι”

Ιαπωνικό σχολείο

Παράσταση του Russian Ballete Cheatere

Δημοτικό κτίριο ΚαρυάςΕπισκευή παλαιού σχολείου Νυδριού 
και μελλοντικό κέντρο Δαίλπφερδ
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Oικία Άγγελου Σικελιανού (ΜΕΤΑ)Oικία Άγγελου Σικελιανού (ΠΡΙΝ)

Μουσείο Άγγελου Σικελιανού

Διαμόρφωση αίθουσας Φουαγιέ Διαμόρφωση αίθουσας Φουαγιέ

Εγκαίνια Μουσείου Αγγ. Σικελιανού

Εγκαίνια Μουσείου Αγγ. Σικελιανού
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Η παράταξη μας θέτει τον άνθρωπο στο επίκε-
ντρο.  ώς εκ τούτου, ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ως κοινωνικό 
δρώμενο υψηλής αξίας, αποτέλεσε για μας προτε-
ραιότητα, αφού απευθύνεται σε μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού και βέβαια στη νεολαία. 

Το βάρος που ρίξαμε στον αθλητισμό ήταν μεγά-
λο, με βασικό στόχο την ενίσχυση των υποδομών 
του.

Παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμαστε στις πε-
ρισσότερες από τις παρεμβάσεις και τα έργα που 
κάναμε στη διάρκεια της θητείας μας.

► Συνεχίστηκε με μεγαλύτερη επιτυχία το 
πρόγραμμα Άθληση για ΄Ολους, αυξήσαμε τον 
αριθμό των ωφελουμένων και τον αριθμό των διδα-
σκόντων καθηγητών Φυσικής Αγωγής. 

► Αυξήσαμε σημαντικά τη χρηματοδότηση 
προς τα σωματεία, ενισχύοντας οικονομικά 
πολλά από αυτά, μέσω συνδιοργάνωσης, δια-
φόρων αθλητικών δράσεων (σε στίβο, μπά-
σκετ, κ.α.). 

► Αναλάβαμε την διεξαγωγή του τελικού 
final four, στο μπάσκετ  γυναικών Ελλάδας 
2016, το οποίο διεξήχθη με απόλυτη αγωνιστική 
επιτυχία.

► Οργανώσαμε την τελετή στη Λευκάδα της  
Αφής της Ολυμπιακής φλόγας για την Ολυμπι-
άδα του Ρίο. 

► Πραγματοποιήσαμε μαζί με άλλους φορείς 
σημαντικές εκδηλώσεις π.χ. ράλι παλαιών αυτοκι-
νήτων, κ.λπ.

► Ψηφίστηκαν κανονισμοί λειτουργίας των 
αθλητικών χώρων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΛΑΤΩΝ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ»

Υλοποιούνται έργα ύψους 210.000€, με χρημα-
τοδότηση της Π.Ι.Ν., στα οποία περιλαμβάνονται  

α) Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέου χλοο-
τάπητα, ύψους 70.500 €. Παράλληλα με νέα πα-
ρέμβαση εγκαταστάθηκε νέο σύστημα αποστράγγι-
σης και ποτίσματος του αγωνιστικού χώρου.

β) Εκτελείται το έργο υποστύλωσης και μό-
νωσης των κερκίδων, ύψους 100.000 €.

γ) Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την 

προμήθεια και τοποθέτηση Δημοσιογραφι-
κών θεωρείων και 300 πλαστικών καθισμάτων,  
ύψους 39.500 €.  

Επίσης στο Δημοτικό μας Στάδιο φτιάχτηκαν, 

νέα αποδυτήρια διαιτητών –παρατηρητών, εξο-
πλίστηκαν αποδυτήρια ομάδας, δεύτερο σκάμμα 
αλμάτων, έγινε διαγωνισμός για την προμήθεια 2 
στρωμάτων επί κοντώ και ύψους, αγοράστηκε νέο 
χλοοκοπτικό, κ.λπ.

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ
α) Εκτελείται έργο ύψους 138.620 € που πε-

ριλαμβάνει επισκευή στέγης και τμημάτων της ξυ-
λείας,  παρεμβάσεις στα ηλεκτρολογικά και υδραυ-
λικά προβλήματα (ολοκληρώθηκε), αντικατάσταση 
πολυκαρβονικών φύλλων (ολοκληρώθηκε), εγκα-
τάσταση emergency sound system (ολοκληρώθη-
κε), αντικατάσταση δαπέδου βοηθητικής αιθούσης 
(ολοκληρώθηκε), κατασκευή αγωγού όμβριων, επι-
διόρθωση - ανακατασκευή πεζοδρομίου με διάβα-
ση τυφλών και ΑΜΕΑ. 

β) Ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις – επίπεδο Α1
χουν τοποθετηθεί πρόσθετες λυόμενες κερκίδες 
198 θεατών,  24.000 €.
S Επίσης νέες μπασκέτες επιπέδου Α1, με χρημα-
τοδότηση από την Π.Ι.Ν., 24.800 €.
SΤοποθετήθηκαν νέοι προβολείς LED, ενώ για λό-
γους ασφαλείας κρατήθηκαν και οι παλιοί 15.000 €.
SΤοποθετήθηκαν επίσης, 2 νέοι ηλεκτρονικοί πίνα-
κες 10.000 €
S Έγιναν επιπλέον παρεμβάσεις, όπως ελαιοχρω-
ματισμοί, εργασίες στις τουαλέτες, τοποθέτηση 
ασφαλιστικών κιγκλιδωμάτων, εξέδρας τηλεοπτι-
κών μεταδόσεων, κατασκευάστηκε αίθουσα τύπου, 
κάμερες παρακολούθησης, και άλλα που αποσκο-
πούσαν στην τήρηση των προδιαγραφών ασφαλεί-
ας για την κατηγορία Α1. Η οικονομική συμβολή της 
ομάδας της ‘’ΔΟΞΑΣ Λευκάδας’’ ήταν πολύ σημα-
ντική. 

ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
α) Ολοκληρώθηκε η σπορά χλοοτάπητα, 

ύψους 23.000 €. Σ’ αυτό προστέθηκε, με την οι-
κονομική στήριξη της οικογενείας Ριμπολόβλεφ 

Αθλητισμός

Nέος χλοοτάπητας γηπέδου Λευκάδας

Nέο σκάμα αλμάτων στο δημοτκό στάδιο  Λευκάδας

>>
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(20.000 €), το νέο αποστραγγιστικό σύστημα του 
γηπέδου. 

β) Εκτελούνται έργα ύψους 23.500 €, που πε-
ριλαμβάνουν υποστήριξη - αποκατάσταση της πε-
ρίφραξης κι εκτελούνται εργασίες για τις τουαλέτες 
των θεατών, ιατρείου κλπ

γ) Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των πα-
λιών μεταλλικών & ξύλινων κερκίδων, ύψους 
6.000 €.

ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ
Εκτελούνται έργα ύψους 300.000 € που περι-

λαμβάνουν, τοποθέτηση πλαστικού τάπητα, πε-
ρίφραξης (ολοκληρώθηκε), πυλώνων φωτισμού 
(ολοκληρώθηκε). 

ΓΗΠΕΔΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
α) Έργο ύψους 47.000 €

Έχουν εκτελεστεί έργα αξίας 25.000 €. Υπεγρά-
φη η σύμβαση και ξεκινούν έργα αξίας περίπου 
22.000 €, εντός των ημερών. Μέχρι τώρα έχουν κτι-
στεί ως και τα τούβλα  οι τουαλέτες θεατών, έγιναν 
παρεμβάσεις στα αποδυτήρια διαιτητών, έχει τοπο-
θετηθεί νέα περίφραξη, πυροσβεστικοί κρουνοί, δι-
αχωριστικό κιγκλίδωμα θεατών στις κερκίδες, κ.λπ.
β) Παρεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο 

Έγιναν παρεμβάσεις βελτιώσεις των λακκουβών 
του αγωνιστικού χώρου, έγινε χτένισμα της πλαστι-
κής ίνας και τοποθέτηση συμπληρωματικών ποσο-
τήτων καουτσούκ. 
γ) Παρεμβάσεις στο 5X5 Σφακιωτών στα Λαζαράτα

Έγιναν μικροπαρεμβάσεις στον αγωνιστικό 
χώρο και κυρίως έγιναν παρεμβάσεις αναστήλω-
σης και ασφάλειας της περίφραξης που είχε σπά-
σει. Οι παρεμβάσεις β και γ έγιναν με την ίδια μελέ-
τη ύψους περίπου 7.000 €.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
®	Εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. και χρηματοδοτήθηκε 
έργο ύψους 270.000 €, που περιλαμβάνει: Πα-
ρεμβάσεις στο 7x7 στα Βαρδάνια - Στο γήπεδο 
τένις στα Βαρδάνια - Στο γήπεδο μπάσκετ Βα-
σιλικής.  
® Εντάχθηκε η πιλοτική δράση ΕΜΑΥΤΙΩΝ, που 
αφορά την διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστά-
σεων του αυλείου χώρου του Σχολικού συγκρο-
τήματος 2ου & 3ου Δημοτικού ύψους 50.000 €.                                        

ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Τέλος εντάχθηκαν και αναμένεται σύντομα η 

χρηματοδότηση, δυο πολύ σημαντικών έργων: 
®  Η πλήρης ανακατασκευή του ταρτάν του Δη-
μοτικού Σταδίου Λευκάδας, ύψους 394.000 €.
®  Η πλήρης ανακατασκευή του γηπέδου Αγ. 
Πέτρου ύψους 350.000 €. 

ΣΤΟΧΟΙ
Είναι στα σχέδιά μας:
► Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Κα-
ρυάς.
► Δημιουργία γηπέδου Beach volley και τη δι-
εξαγωγή τουρνουά στα πλαίσια του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος. 
► Τα τελευταία χρόνια το kite surf γνωρίζει μεγάλη 
ανάπτυξη στο νησί μας. Τα θερμικά φαινόμενα στο 
νησί ευνοούν την ανάπτυξή του σε πολλές παραλί-
ες μας. Οφείλουμε και πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
αυτή την ευκαιρία με σωστή οργάνωση κάποιων 
παραλιών, με κανόνες ασφαλείας, διακριτά όρια  
και σεβασμό στους λουόμενους. 
► Η δημιουργία  πάρκου αθλητικών δραστηριοτή-
των με δρόμους για ποδηλασία, κιόσκια, περίπτερα 
και μονοπάτια για βόλτα. Ένας χώρος που βλέπου-
με για τη δημιουργία του είναι το δασάκι στο Φρύνι.

Νέος χλοοτάπητας - γήπεδο Νυδριού

Παρεμβάσεις στο 5Χ5 Καρυάς

Επισκευή 5Χ5 Λαζαράτων
Ανακατασκυεή γηπέδου Τσουκαλάδων

Γήπεδο Νυδριού - Νέοι βοηθητικοί χώροι

Γήπεδο Νυδριού 
Ανακατασκευή κερκίδων

Υποστήλωση κερκίδων
Δημ. Σταδίου Λευκάδας

Επισκευή γηπέδου
Σφακιωτών

Έργα στο Κλειστό Γυμναστήριο (Φωτισμός)
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Προστατεύοντας τα ζώα και το φυσικό τους 
περιβάλλον προστατεύουμε την ίδια μας τη ζωή.
     Είμαστε αντίθετοι με την ασυλοποίηση 
των ζώων. Τα ζώα πρέπει να ζουν στο φυσι-
κό τους περιβάλλον. Είμαστε αντίθετοι με την 
κακοποίηση κάθε ζώου. Θεωρούμε επαχθές 
έγκλημα τη δηλητηρίαση των ζώων με 
δολώματα (φόλες). 
Αδέσποτα
     Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, χωρίς 
την ύπαρξη υποδομών από τον Δήμο, είναι εγ-
χείρημα αναποτελεσματικό. Η ύπαρξη υποδομών 
είναι σύνθετο πρόβλημα που απαιτεί, κυρίως, 
εργατικό δυναμικό αλλά και πόρους, κάτι δύσκολο 
στις εποχές που ζούμε. 
     Συνεργαζόμαστε με το Σωματείο Ζωόφιλων 
Λευκάδας και  όλους τους αρμόδιους φορείς, για την 
ενίσχυση της δράσης του Δημοτικού Κτηνιατρείου 
σε ότι αφορά στη φροντίδα και την υγεία των 
αδέσποτων ζώων, με θετικά αποτελέσματα. 
Γίνονται συστηματικά στειρώσεις ζώων, από 
ειδικευμένο ιατρό. 
     Το νομοθετικό πλαίσιο μας υποχρεώνει, μετά 
την φροντίδα (στείρωση κ.α.) των αδέσποτων να 
τα επαναφέρουμε στο φυσικό τους περιβάλλον, με 
ότι αυτό συνεπάγεται.

 Ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα
     ώς Δημοτική Αρχή από την ανάληψη των 
καθηκόντων μας, γνωρίζοντας το πρόβλημα, το 
οποίο κρατεί δεκαετίες στην ορεινή Λευκάδα, 
επιχειρήσαμε παντοιοτρόπως να το διαχειριστούμε 
και να το αντιμετωπίσουμε με  συγκεκριμένες  
νόμιμες ενέργειες εφαρμόζοντας όλα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ν 4056/2012. 
     Δυστυχώς το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, μόνο 
εμπόδια βάζει στην αντιμετώπιση του προβλήματος
     Είμασταν και είμαστε σε διαρκή επαφή με τα 
αρμόδια Υπουργεία για την αλλαγή του θεσμικού 
πλαισίου. Απευθυνθήκαμε πολλές φορές στον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λευκάδας για βοήθεια, 
διερευνώντας και τη δυνατότητα αναισθητοποίησης 
των ζώων,  καταθέσαμε μήνυση εναντίον 
συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και συζητήσαμε 
με ειλικρίνεια με τους κατοίκους των θιγόμενων 
περιοχών. 
     Δυστυχώς και παρά τη θέλησή μας, η περισυλλογή 
των ανεπιτήρητων βοοειδών είναι ιδιαιτέρως 
δύσκολη, αφενός γιατί τις περισσότερες φορές τα 
ζώα αυτά κινούνται νύχτα ή πολύ πρωινές ώρες 
αφετέρου γιατί η σύλληψή τους σε ανοιχτό χώρο 
είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και επικίνδυνη, λόγω της 
δύναμης και του μεγέθους τους.

     Έχουμε σημαντική δυσκολία στη συγκρότηση 
συνεργείου και στην εύρεση αναδόχου για την 
περισυλλογή  αν και προσφέρουμε σημαντικά ποσά. 
Μια σύμβαση που καταφέραμε να υπογράψουμε 
με έναν ενδιαφερόμενο – εργολάβο, δεν απέφερε 
καρπούς (μια μόνο σύλληψη ζώου).  Μόνο το 2018 
αναζητήσαμε έξι φορές  υποβολή προτάσεων 
ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση 
του έργου «Περισυλλογή και σταυλισμός 
ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» χωρίς 
κανένα ενδιαφέρον, αν και ως αμοιβή, πέραν των 
χρηματικών ποσών, ο Δήμος δίδει και τα 2/3 του 
κρέατος!  
     Γνωρίζοντας εξ αρχής ότι για την επίλυση του 
προβλήματος των ανεπιτήρητων παραγωγικών 
ζώων είναι απολύτως απαραίτητη η αλλαγή του 
νομοθετικού πλαισίου, επικοινωνούμε διαρκώς 
και πιέζουμε το Υπουργείο για δραστική αλλαγή του 
νομοθετικού πλαισίου με τις παρακάτω προτάσεις:
     -  Δυνατότητα αναισθητοποίησης των ζώων 
Τα βοοειδή είναι αδύνατον να περισυλλεγούν σε 
ανοιχτό χώρο, εκτός αν παγιδευτούν σε μικρό 
χώρο με ισχυρή περίφραξη. Δημιουργήσαμε δυο 
τέτοιους χώρους.
- Σύνδεση της επιδότησης με την 
παραβατικότητα των κτηνοτρόφων 
-  Μεγιστοποίηση των προστίμων σε περιπτώσεις 
συνεχούς παραβατικότητας.
-  Επαναφορά του μέτρου της εκτόπισης του 
κτηνοτρόφου 
 -  Τα ζώα χωρίς ενώτια (ιδιαιτέρως τα μεγαλύτερα 
σε ηλικία) να θεωρούνται αγνώστου ιδιοκτήτη και     
να περισυλλέγονται. 
-. Ο μη σταυλισμός των ζώων να τα καθιστά 
υπό προϋποθέσεις ανεπιτήρητα
-. Εκτροφή περιορισμένου αριθμού 
παραγωγικών ζώων (κυρίως βοοειδών) και 
υποχρεωτικά σταβλισμένων, στις τουριστικές 
περιοχές.

 Προστασία των ζώων
>>
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Τα τελευταία χρόνια η τουριστική προβολή του 
Δήμου Λευκάδας είναι πιο συστηματική και στο-
χευμένη. 

     Η παρουσία μας σε εκδηλώσεις ή εκθέσεις, 
σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι διεθνείς επαφές, οι 
συζητήσεις για επενδύσεις, το οπτικοακουστικό 
υλικό που δημιουργήσαμε και επιλέξαμε να χρη-
σιμοποιούμε, η έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, 
η πληθώρα σημαντικών εκδηλώσεων που διοργα-
νώνουμε ή συνδιοργανώνουμε, κ.λπ., έχουν ως 

αποτέλεσμα την προώθηση μιας εντελώς διαφο-
ρετικής και απολύτως θετικής εικόνας για το Δήμο 
μας. Υπάρχει πλέον αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο 
που, ανάλογα με τις δυνατότητες, μας ικανοποιεί. 
Προφανώς οι δυσκολίες, οι ελλείψεις, κ.λπ. δημι-
ουργούν προβλήματα τα οποία όμως δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε να μας εμποδίσουν να προσεγγί-
σουμε το στόχο μας.

     Η ένταξη και χρηματοδότηση, με το ποσό 
των 297.600,00 €, του έργου ‘’Τρισδιάστατος 
τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του 
Δ. Λευκάδας’’ που πετύχαμε, θα συμβάλει καθο-
ριστικά στην προώθηση της τουριστικής προβολής 
του Δήμου μας. 

     Ο ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός θα μπο-
ρεί να εκτελεστεί σε κινητά τηλέφωνα και τα-
μπλέτες, ενώ το περιεχόμενο του θα μπορεί να αλ-
λάξει όπως προαναφέρθηκε από ένα ενοποιημένο 
σύστημα διαχείρισης πολύ εύκολο στην χρήση. 

Μέσα από την εφαρμογή θα προσφέρονται δυ-
νατότητες, όπως παρακάτω :

●  Λειτουργικότητες Επαυξημένης Πραγματικότητας 
(AR) για κινητές συσκευές.

● Ψηφιακή αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος, η οποία 
περιλαμβάνει τη λήψη 360°βίντεο περιήγησης, την  
πανοραμική φωτογράφιση τοποθεσιών και την 3D ψηφι-
οποίηση, ανακατασκευή ή και μοντελοποίηση  επιλεγμέ-
νων σημείων.

●  Δημιουργία εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας 
(VR).

● Δημιουργία interactive χάρτη της περιοχής με χρηστι-
κές πληροφορίες και  ημερολόγιο με όλες τις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται, σε συνδυασμό με την παροχή 
σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.

● Απεικόνιση με εικονική επίγεια τρισδιάστατη  περιήγη-
ση τα μονοπάτια και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέρο-
ντος, με διαδραστικό ντοκιμαντέρ, που θα περιλαμβάνει 
αφηγήσεις, κείμενα, φωτογραφικό υλικό, video, μουσικές 
και κάθε διαθέσιμο αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, 
κλπ.

Προσπαθούμε εντονότερα να συνδυάσουμε 
και να αξιοποιήσουμε όλα τα ατού που διαθέτουν 
τα νησιά μας με στόχο μια διαφορετική τουριστική 
πρόταση, πέρα από τα όσα μέχρι σήμερα ανα-
δεικνύουμε και που θα είναι συμβατή με τις νέες 
απαιτήσεις που προβάλλουν σήμερα αλλά και πιο 
έντονα στο άμεσο μέλλον. 

Πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια που ανα-
γκαστικά πρέπει να είναι συλλογική για να υπάρ-
ξουν θετικά αποτελέσματα. Εκτιμάμε ότι μόνο με 
ειλικρινή και γόνιμο διάλογο θα μπορέσει να προ-
κόψει συνεργασία σε υψηλό επίπεδο με τελικό στό-
χο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την τοπική κοινω-
νία.

 Toυριστική Προβολή

Κατασκευή νέων καντινών στο Πόρτο Κατσίκι

Παρεμβάσεις στο μονοπάτι πηγών Δάφνης 
Σύβρου σε συνεργασία με τον Π.Σ. Αντελικό

>>
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 1. Το πρώτο θέμα που απασχόλησε το Ταμείο ήταν να περάσει η χρήση ΟΛΩΝ των λιμανιών στο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

Έχουν ήδη περάσει Νικιάνα – Περιγιάλι – Βασιλική - Λυγιά - Βλυχό  και 3 λιμάνια του Μεγανησίου. 
Βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης σύνταξης φακέλου ο Κάλαμος, ο Καστός και τα Σύβοτα. Εκτιμούμε 
ότι θα ενταχθούν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Από το 2015 άρχισε η είσπραξη στα λιμάνια που εντάσσονται σταδιακά στο Δ.Λ.Τ.. Το κοινωνικό 
αλλά και το οικονομικό όφελος από αυτές τις εντάξεις είναι αυτονόητο.  

  2.  Ολοκληρώθηκε  το Master Plan του λιμανιού της Λευκάδας και έχει διαβιβασθεί για έγκριση στο 
Υπουργείο. 

3.  Έργα που ολοκληρώθηκαν στα λιμάνια:
♦   Αποκατάσταση κρηπιδώματος λιμένα Λευκάδας                                                                 96.800 €
♦   Διαμόρφωση χώρου και υπόγειοι κάδοι εντός Χ.Ζ.Λ. Νυδριού                                             99.900 €
♦   Εγκατάσταση πυργίσκων Νερού & Ρεύματος Λιμένα Νυδριού                                                  97.000 € 
♦   Εγκατάσταση πυργίσκων Νερού & Ρεύματος Λιμένα Λευκάδας                                              100.000 €
♦   Υπόγειοι κάδοι & ηλεκτροφωτισμός στο λιμάνι της Βασιλικής                                               74.800 €
♦   Κατασκευή Παιδικής χαράς στην παραλία Λευκάδας                                                                60.000 €
♦   Προμήθεια & τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο Νυδρί                                                             60.000 €
♦   Επισκευή ξύλινης γέφυρας Λευκάδας                                                                                   24.800 €                                   
♦   Προμήθεια Τουριστικού Περιπτέρου Πληροφοριών                                                            21.500 € 
♦   Επισκευή & νομιμοποίηση πλωτής εξέδρας Νυδριού                                                               16.500 €
♦   Εγκατάσταση Πίλαρ στο λιμάνι της Βασιλικής                                                                           24.800 €                                                                                                
♦   Αποκατάσταση βλαβών λιμενοβραχίονα Λυγιάς                                                                          8.000 € 
♦   Σύνδεση παροχών δικτύου ΔΕΔΗΕΕ για τη λειτουργία καθοδική 
    προστασίας φράγματος πασσαλοσανίδων Διαύλου Λευκάδας                                          30.000 €
♦   Ηλεκτροφωτισμός λιμανιού Περιγιαλίου                                                                               15.000 €
                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ                                      699.100 €

  4.  Έργα ενταγμένα, προς εκτέλεση μέσα στο 2019:

♦   Εγκατάσταση Πίλαρ σε Νικιάνα – Περιγιάλι – Λευκάδα 
     και τοποθέτηση ιστών στη Νικιάνα                                                                                     100.000 €
♦   Τοποθέτηση Φάρου Νικιάνας                                                                                                 45.000 €
 ♦   Προμήθεια υπόγειων κάδων Λυγιάς                                                                                     24.800 €
                                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ                                     169.800 €   
   
  5.  Πίνακας έργων προς ένταξη στ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2019:    
♦  Προμήθεια - εγκατάσταση ιστών φωτισμού και πίλαρ σκαφών          
    στο λιμάνι Περιγιαλίου                                                                                                       97.312,00 €
♦  Προμήθεια και εγκατάσταση πίλαρ σκαφών στο λιμάνι Βλυχού                                  119.908,00 €
♦  Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και κατασκευή συστήματος
    αγκυροβολίας στον λιμένα Βασιλικής                                                                            109.840,00 €
♦  Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης
    απορριμμάτων στην ΕΖΛ Βλυχού                                                                                     71.300,00 €

                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ                               398.360,00

  6.  Δεκάδες άλλες μικρότερες παρεμβάσεις πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ( κάδοι απορριμμάτων, 
παγκάκια, ηλεκτροφωτισμοί, πινακίδες, κ.λπ.). 

  7.  Εγκρίθηκε ο νέος Οργανισμός  του Ταμείου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το Λιμενικό Ταμείο να ενισχυθεί  
με προσωπικό.                

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
>>
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  8. Υπογράφτηκε μεταξύ Π.Ι.Ν. και Δ.Λ.Τ. σχετική Προγραμματική σύμβαση για λειτουργία 
υδατοδρομίου στο λιμάνι της Λευκάδας. Το έργο είναι υπό την εποπτεία της Περιφέρειας Ι.Ν.. Όταν 
οι διαδικασίες και τα αντίστοιχα έργα ολοκληρωθούν, η διαχείριση θα ανήκει στο Δ.Λ.Τ. Οι εκτιμούμενες 
θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν είναι 7– 10.

  9.  Χωροθετήθηκε Τουριστικό Καταφύγιο στο Λιμάνι του Περιγιαλίου και  προχωρούν οι διαδικασίες 
για την παραχώρηση τμήματός του με διαγωνισμό.  

Πίλαρς ρεύματος - ύδατος στο Νυδρί

Παγκάκια - λιμάνι Νυδριού

Νέο Περίπτερο τουριστικών πληροφοριών

Έργο παραλίας Νυδριού - περιοχή 
Φέρυ Μποουτ

Ηλεκτροφωτισμός λιμανιού Περιγιαλίου

Υπόγειοι κάδοι Βασιλική

Eπισκευή και φωτισμός ξύλινης γέφυρας Φωτισμός πεζοδρόμου έναντι Σικελιανού

Παιδική χαρά παραλία Λευκάδας

Υπόγειοι κάδοι Νυδρί

Αποκατάσταση κρηπιδώματος λιμένα 
Λευκάδας
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 Σημαντικές συναντήσεις - Εκδηλώσεις - Δράσεις

Αγόρευση του ΠτΔ σε επίτιμο Δημότη

Ημερίδα με ΤΕΙ ΙΟΝΙώΝ ΝΗΣώΝ και πρόεδρο ΟΑΣΠ Με την πρέσβυρα Κούβας Με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο

Με τον πρέσβη Ιαπωνίας Με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Ρωσίας

Με κινέζες επιχειρηματίεςΜε το δήμαρχο της Zhouscan στην ΚίναΕπίσκεψη Ρώσου κηβερνήτη 

Στην έκθεση τουρισμού στη Zhouscan

Πλατεία Λάκη Σάντα στους Πηγαδησάνους

Ημερίδα “Μετανάστευση και Κοινωνική Ενταξη”
Κέντρο Κοινότητας Δ. Λευκάδας & Νοσοκομείου

Από αποκαλυπτήρια αγαλμάτων αφών Γιαννούλη
Από καθαρισμό δράσης ” let’s do it”

Έκθεση τουρ. Λονδίνο με την Υπουργό 
Ε. Κουντουρά

Με τα παιδιά προσφύγων Με τον πρέσβη της Βραζιλίας

>>
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Φίλες και φίλοι

Θεωρούμε ότι ο τόπος έχει μπει σε μια άλλη πορεία, μια 
πορεία δημιουργίας και ανάπτυξης που βελτιώνει τις 
υποδομές του, την παρουσία του, αλλάζει την εικόνα του, 
την εικόνα του ως ένας Προορισμός που δεν προσφέρει 
μόνο τη μαγεία του φυσικού περιβάλλοντός του αλλά και 
έναν, λίγο αξιοποιημένο, θησαυρό τον Πολιτισμό και την 
Παράδοσή του.
Αυτήν την πορεία εμείς θα συνεχίσουμε με το όραμα και το 
σχέδιο μας. 
Θέλουμε να τονίσουμε και πάλι ότι δεν έχουμε την άποψη 
ότι τα κάναμε όλα καλά. ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΗ. Όμως τα λάθη και οι παραλήψεις μας δεν 
έκρυβαν καμιά σκοπιμότητα, καμιά, ούτε καν υποψία, ιδίου 
οφέλους. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μας, τη σημερινή εποχή 
αποκτά μεγαλύτερη αξία.      

●    Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε ότι κάναμε αρκετά. 
    Μένουν να γίνουν πολύ περισσότερα.

●   Για όλα αυτά φυσικά, ένας είναι ο κριτής, ΕΣΕΙΣ, οι πολίτες δηλαδή. 

●   Σας ζητάμε να μας κρίνεται αυστηρά αλλά δίκαια. 

●   Όλοι μαζί μπορούμε!

Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
Όλοι για τη

ΛΕΥΚΑΔΑ
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