
Με τίτλο στην παρουσίαση με Power Point :
«Τα  μεγαλύτερα  έργα  της  τελευταίας  δεκαετίας  στη  Λευκάδα  έχουν
υπογραφή ή συνυπογραφή Θοδωρή Σολδάτου»,
ο υποψήφιος δήμαρχος κ.  Θοδωρής Σολδάτος υποστήριξε ότι  στα μεγάλα
έργα  κάποιοι  από  τους  πολιτικούς  προηγούνται  και  κάποιοι  έπονται  και
επομένως η λέξη «συνυπογραφή» χαρακτηρίζει τα περισσότερα.

Ο κ. Σολδάτος ξεκίνησε την ομιλία του προβάλλοντας με προτζέκτορα
τμήμα  του  προεκλογικού  του  εντύπου  του  2009,  στο  οποίο  γινόταν
συνοπτικός απολογισμός επί  των δεσμεύσεών του το  2007,  στα 3 βασικά
θέματα που είχε τότε αναδείξει. Δηλαδή,

1. Διαχείριση Απορριμμάτων,
2. Νέο Νοσοκομείο
3. Ζεύξη,

στα οποία στη συνέχεια αναφέρθηκε, περιγράφοντας τις ενέργειες που ο ίδιος
έκανε  προκειμένου  τα  παραπάνω έργα να  προχωρήσουν  και  κάποια  από
αυτά στη συνέχεια να ολοκληρωθούν:

Στερεά Απόβλητα.
 

Μετά από προσπάθεια που ξεκίνησε από την πρώτη βουλευτική θητεία
του Θοδωρή Σολδάτου, 2007-2009 και συνεχίστηκε στη δεύτερη 2012-2015,
(σε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δημοτικές αρχές),  αποφασίστηκε,
από  το  αρμόδιο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής
Αλλαγής,  (Ιούλιος  2014),  η   ένταξη  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Περιβάλλον  -  Αειφόρος  Ανάπτυξη»,  της  κατασκευής  Μονάδας
Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων  &  Κομποστοποίησης,  ΜΟ.Π.Α.Κ.,  Δήμου
Λευκάδας», με κωδικό MIS 448269.

Η απόφαση συμπεριελάμβανε:
Την Υποδομή Προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμάτων,
Την προμήθεια εξοπλισμού Δεματοποιητή,
Την οριστική Μελέτη της ΜΟ.Π.Α.Κ.,
Την Κατασκευή της ΜΟ.Π.Α.Κ.,
Την προμήθεια Κάδων χωριστής Συλλογής Οργανικών
Την προμήθεια Αυτοκινούμενου Εξοπλισμού της ΜΟΠΑΚ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 5.994.564 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
Η χρηματοδότηση πέρασε ως έργο γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα, αλλά η
μονάδα δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί.

Νέο Νοσοκομείο 

Για το νέο νοσοκομείο ξεκίνησε την αναφορά του, υπενθυμίζοντας τα
λόγια  του  Υπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  Δημήτρη
Αβραμόπουλου την ημέρα που εξαγγέλθηκε το έργο, 18.01.2008:
«…ο  Θοδωρής.  Σολδάτος  έχει  κυριολεκτικά  στρατοπεδεύσει  στο
Υπουργείο  Υγείας,  γιατί  όλα  αυτά  για  να  γίνουν  χρειάζονται  τρέξιμο,
προσπάθεια…»
υπενθυμίζοντας στη συνέχεια τα όσα επακολούθησαν κατά τη διάρκεια της 1ης

βουλευτικής του θητείας:



Ως  βουλευτής  και  Αναπληρωτής  Τομεάρχης  Υγείας της  Ν.Δ.  ο
Θοδωρής  Σολδάτος,  παίρνει  πάνω  του  το  θέμα  της  ανέγερσης  του  νέου
Νοσοκομείου.

Με  την  υπ’  αριθμ.  Υ4β/ΓΠ  7398/04.04.2008:  Απόφαση  Υπουργού
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης,  ανατέθηκε στην ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ η εκπόνηση
της  Μελέτης  Δημοπράτησης του  έργου  «Ανέγερση  νέου  Γενικού
Νοσοκομείου Λευκάδας 120 κλινών».

Παράλληλα αλλά και στη συνέχεια: 
Ανατέθηκαν  η  εκπόνηση  Γεωτεχνικής  έρευνας και  η  εκπόνηση

μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, κατατέθηκε  πρόταση
κτιριολογικού  προγράμματος,  υπογράφηκε  η  Σύμβαση  ανάθεσης
καθηκόντων  Τεχνικού  Συμβούλου για  την  εκπόνηση  της  Μελέτης
Δημοπράτησης,  ανατέθηκαν η εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων
και στατικών. Επίσης ξεπεράστηκε η αδυναμία, (άρνηση), της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ
να  συνεχίσει  τη  διαδικασία  μελετών  εξαιτίας  των  διάσπαρτων  εντός  του
οικοπέδου  του  κληροδοτήματος  ιδιοκτησιών,  θεωρήθηκε  το  κτιριολογικό
πρόγραμμα που εκπόνησε ο ανάδοχος μελετητής από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης.

Μετά από την απόφαση του Α. Λοβέρδου να συνεχίσει το έργο, και τις
ενέργειες  που  ακολούθησαν  με  την  επόμενη  κυβέρνηση,  το  έργο
προϋπολογισμού  36  εκατομμυρίων,  δημοπρατήθηκε  και
συμβασιοποιήθηκε  τον Δεκέμβριο του 2012 από την  Περιφέρεια  Ιονίων
Νήσων, (δεύτερη βουλευτική θητεία Θ. Σολδάτου).

Ζεύξη

Κατά την πρώτη βουλευτική θητεία του Θ. Σολδάτου, 2007-2009 και
μετά από πρωτοβουλία που ανέπτυξε,  διενεργήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
μελέτη γεωλογικής εφικτότητας, που διήρκεσε από πλευράς γεωλογικών
παρεμβάσεων στην περιοχή του Διαύλου 12 ολόκληρους μήνες. 

Τεκμηριώθηκε έτσι, (καλοκαίρι 2009), η δυνατότητα να προχωρήσει η
ζεύξη με υποθαλάσσια σύνδεση.

Το  εγχείρημα  της  δημοπράτησης  του  έργου  μετά  τις  σχετικές
οικονομοτεχνικές  μελέτες,  και  τις  πρώτες  προσπάθειες  προσέλκυσης
δυνητικών επενδυτών, ακυρώθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Το  θέμα  έχει  επανέλθει  στο  δημόσιο  διάλογο  με  θετική  προοπτική
εκτέλεσής του. 

Στη  συνέχεια  αναφέρθηκε  συνοπτικά  σε  άλλα  σημαντικά  έργα  και
ενέργειες  που έγιναν στις  δύο περιόδους που υπηρέτησε  τη  Λευκάδα ως
βουλευτής, δηλαδή: 

ΤΕΙ

Ιανουάριος  2009,  εξαγγέλλεται  2ο τμήμα  «Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» του ΤΕΙ στη Λευκάδα. 

Μάρτιος  2013,  επιτυγχάνεται  η  ίδρυση  νέου  τμήματος  Τ.Ε.Ι.
«Διοίκησης Επιχειρήσεων», με κατευθύνσεις:
α)  Διοίκηση Επιχειρήσεων, 



β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Επίσης, 

Τμήμα  επαρχιακής οδού,  Καρυωτών – Λυγιάς, με χρηματοδότηση
πέραν και επιπροσθέτως των πιστώσεων των ΚΑΠ, 2008.

Δικαστικό  Μέγαρο,  τελευταίο  στάδιο,  χρηματοδοτήθηκε  και
εκτελέστηκε στη συνέχεια η τελευταία φάση του έργου, 2009.

Λαϊκές  Πολυκατοικίες, τελευταίο  στάδιο  με  πιστώσεις  που
εξασφαλίστηκαν από Εθνικούς Πόρους, 2008.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στους Σφακιώτες, (2008). 
Αθλητικό Κέντρο στη Λευκάδα με  Τένις και  5Χ5,  2009. Επίσης 5Χ5

στην Καρυά, 2008.
Κάλαμος, 2ο επιδοτούμενο δρομολόγιο, (άγονη γραμμή), 2009.
Επιτάχυνση και παρακολούθηση των διαδικασιών σημαντικών έργων

που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, (Δίαυλος, Αγκυροβόλιο Βασιλικής)  
Έξτρα  Χρηματοδοτήσεις στους  Δήμους για  έργα  υποδομής,

εσωτερική  οδοποιία,  αγροτικούς  δρόμους,  ανάδειξη  μνημείων, στο
Σύνδεσμο  Ύδρευσης, σχολικές  αίθουσες,  πολιτιστικά και  αθλητικά
Σωματεία.

Ίδρυση Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Ι.Ε.Κ.)
και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, (Σ.Ε.Κ.), 2013.

Μηχανοκίνητος  εξοπλισμός στην  Αστυνομική  Δ/νση,  (περιπολικά
και μοτοσικλέτες), 2014.

Μνημείο με τα ονόματα των Λευκαδιτών Πεσόντων του 1940. 

Κοινοβουλευτικό Έργο, σύντομη αναφορά.

Διαρκείς παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση, για κοινωνικά ζητήματα,
όπως 

- δανειολήπτες, 
- πλειστηριασμοί, 
- θέρμανση, 
- αγρότες,

επίσης
- λίστες καταθετών εξωτερικού 
- ΕΝΦΙΑ
- περιφερειακός τύπος 
- Για  1Η φορά Μετεγγραφές  Φοιτητών  και  Σπουδαστών  με

κοινωνικά  και  εισοδηματικά  κριτήρια.  Πρωτοβουλία που  είχε
αναπτύξει ο ίδιος και την οποία πλαισίωσαν δεκάδες βουλευτές από
όλα τα κόμματα, 2013. 

- Ένταξη  στον  επιχειρησιακό  σχεδιασμό  της  πολιτείας  του
αεροδρομίου  του  Ακτίου  για  το  έργο  της  πυρόσβεσης της
ευρύτερης περιοχής.

http://www.thsoldatos.gr/prwtov1.htm


Στη  συνέχεια  ο  κ.  Σολδάτος  παρουσίασε  τρεις  τεχνοκράτες
επιστήμονες, 

τον Θωμά Πρασσά με μεγάλη εμπειρία σε θέματα για τα Προγράμματα
ΕΣΠΑ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

τον   Αντώνη  Παρασκευόπουλο,  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό,  Γενικό
Διευθυντή  της   Core  Sorutions και  αρμόδιο  για  τα ζητήματα  της  «έξυπνης
πόλης» και 

τον  Γιάννη  Φραντζή,  Μηχανικό  Περιβάλλοντος  και  Τοπογράφο
Μηχανικό  οι  οποίοι  προσκαλέστηκαν  από  τον  ίδιο  προκειμένου  να
αναφερθούν σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

Το τρίπτυχο που πρόκειται να δοθεί έμφαση από την δημοτική κίνηση
του είναι «Έξυπνος Δήμος – Πράσινη Οικονομία – Γαλάζια Ανάπτυξη».

Ακολούθως ο κ. Σολδάτος αναφέρθηκε  περιληπτικά στο πρόγραμμα
του συνδυασμού του, αναφέροντας ότι στη συνέχεια και σταδιακά θα δίνει στη
δημοσιότητα τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα ξεχωριστά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ:

1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ με το δήμο μας  καθαρό από άκρη σε άκρη. 

2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ,  με τον δήμο μας φωτεινό, φροντισμένο οδικό
δίκτυο και πεζοδρόμια. Με προστατευμένα τα αδέσποτα και αξιοποιημένα
τα πάρκινγκ επ’ ωφελεία πρώτα των μόνιμων κατοίκων. 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΝΟΙΑ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑ,  με  ιδιαίτερη  μεταχείριση
πολυτέκνων, ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Διεκδίκηση  πλήρους  στελέχωσης  του  νέου  Νοσοκομείου,  σε
ανθρώπινο δυναμικό. 

4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ  -  ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ, με  ενεργειακή
αναβάθμιση, των κτιρίων. Έγκαιρη εκτέλεση έργων συντήρησης. 

Κάλυψη όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς.

5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  η  Λευκάδα  πρωτεύουσα  πολιτισμού  της
βορειοδυτικής Ελλάδας. 

6. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,  με  πρόσβαση όλων στον  αθλητισμό.  Βελτίωση και
αναβάθμιση υποδομών. Στήριξη των σωματείων όλων των αθλημάτων.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ,  με αξιοποίηση των
πάρκινγκ  του  δήμου,  επ’  ωφελεία  πρώτα  των  μόνιμων  κατοίκων.
Ποδηλατόδρομοι στα πλαίσια της “βιώσιμης αστικής κινητικότητας”. 

8. ΕΞΥΠΝΟΣ  ΔΗΜΟΣ,  με  ενίσχυση  των  ψηφιακών  δημοτικών
υπηρεσιών.  Ασύρματο δίκτυο και έξυπνες εφαρμογές  στην υπηρεσία της
καθημερινότητας. 



9. ΠΡΑΣΙΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  (Περιβάλλον),  με  σύγχρονες  προδιαγραφές
για  παιδικές χαρές και  χώρους ποιοτικού πρασίνου. Με αξιοποίηση των
δυνατοτήτων  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  και  ειδικότερα  της
ηλιακής, σε συνεργασία με την Greenpeace.

Με ρεαλισμό και ευθύνη στο ζήτημα των ανεπιτήρητων ζώων. 

10. ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, (BlueGrowth/Θαλάσσια πολιτική), Με σεβασμό
και  εξυπηρέτηση  σε  κάθε  επίπεδο  του  Επισκέπτη  που  είναι  προσωρινός
κάτοικος. Είτε έρχεται οδικώς, είτε αεροπορικώς, είτε δια θαλάσσης. Γι αυτό
λοιπόν και υποθαλάσσια σύνδεση. Με Μαρίνα στο Βλυχό

Ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, 12/μηνης προοπτικής.
Με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ιβαριών μας.

11. ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΟΣ,  με μέριμνα, στήριξη και άμεση αντιμετώπιση
των  ζητημάτων  της  καθημερινότητας  και συνεχή  συνεργασία  με  τα
συμβούλια των κοινοτήτων.

12. ΥΔΡΕΥΣΗ,  με  οριστική  επίλυση   του  ζητήματος  της  ύδρευσης
σύμφωνα με τον προγραμματισμό της πολιτείας, μέσω της κατασκευής νέου
αγωγού που ξεκινάει από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, (HIGHLIGHTS) 

Συνεχής παρακολούθηση και  αξιολόγηση κάθε διαγωνισμού, κάθε
προμήθειας, όλων των έργων.

Υποχρέωση  των  δημοτικών  τεχνικών  υπηρεσιών,  να
ανταποκρίνονται  στα  αιτήματα  των  δημοτών  που  αφορούν  την
καθημερινότητά  τους  άμεσα,  εντός  προκαθορισμένου  χρονικού
διαστήματος.

Διεκδίκηση από την πολιτεία του πραγματικού μεριδίου της Λευκάδας
στο  χάρτη  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης.  Σχολή με  αντίκρισμα και  όχι
θνησιγενείς εξαγγελίες.

Εκστρατείες προβολής της αγοράς του δήμου μας σε  συνεργασία
με συλλόγους, σωματεία, φορείς και επιμελητήρια.

Συμμετοχή των δημοτών σε σώμα εθελοντών, για όλες τις δημοτικές
δράσεις.

Η εκδήλωση έκλεισε με τις τοποθετήσεις των τριών τεχνοκρατών για
θέματα  της  ειδικότητάς  τους  και  την  παρουσίαση  του  συνδυασμού  «Νέα
Πορεία»

Παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Ανδρέας Μήτσου, διευθυντής και
στενός συνεργάτης του κ. Σολδάτου κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής
του δραστηριότητας.

Τον κ. Σολδάτο προλόγισε η Φιλόλογος και Μουσικός κ. Αλίκη Κόγκα,
(κόρη του  πρώην αντιδημάρχου  κ.  Σπύρου Κόγκα),  με  την  οικογένεια  της
οποίας ο υποψήφιος δήμαρχος διατηρεί φιλία αρκετών δεκαετιών.


