ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 407
Στη Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 32559/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Λώλη Γεωργία
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Σκληρός Φίλιππος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Γαζή Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (26) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1Ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
«Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα»
Εισηγήτρια: Λώλη Γεωργία, Εντεταλµένη Σύµβουλος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης για έκδοση
ψηφίσµατος σχετικά µε τα αδέσποτα ζώα.
Στη συνέχεια η κα Λώλη Γεωργία, διάβασε το παρακάτω ψήφισµα για τα αδέσποτα ζώα:
«Μετά από δική µας διαπίστωση αλλά και καταγγελίες φιλόζωων, τους τελευταίους µήνες έχουν
εξαφανιστεί και έχουν θανατωθεί στο νησί µας πολλά ζώα και κυρίως αδέσποτα είτε µε φόλες
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είτε µε άλλους βάρβαρους τρόπους. Παράλληλα διαπιστώνονται φαινόµενα εγκατάλειψης και
κακοποίησης.
Καθιστούµε σαφές προς όλους ότι τέτοιου είδους πράξεις αφενός υποβιβάζουν τον πολιτισµό
µας αφού είναι δείγµατα έλλειψης παιδείας και ηθικών αξιών, αφετέρου συνιστούν ποινικό
αδίκηµα.
Για τους λόγους αυτούς το ∆. Σ. του δήµου Λευκάδας ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ τέτοιου είδους ενέργειες και
ΖΗΤΑ την ευαισθητοποίηση όλων µας για να εκλείψουν τέτοια φαινόµενα.»

Ο κ. Μαργέλης Σπυροπάνος είiπε: συµφωνούµε ως προς το περιεχόµενο. Ο ∆ήµος όµως έχει
αρµοδιότητα. ∆εν πρέπει να κάνουµε ψηφίσµατα για τα θέµατα που έχει αρµοδιότητα ο ∆ήµος.
- Ζουριδάκης Ευτύχιος: Συµφωνούµε µε το ψήφισµα. Να ρίξουµε το βάρος στην ενηµέρωση των
συµπολιτών µας.
- ∆ήµαρχος: Είναι ανάγκη να βγει ένα ψήφισµα για να καταδικάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τέτοια
φαινόµενα εγκατάλειψης και κακοποίησης και συγχρόνως να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης. Ο ∆ήµος
κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει, λόγω αρµοδιότητας.
- Περδικάρης Αθανάσιος: Με το δηµοτικό κτηνιατρείο γίνεται µια καλή προσπάθεια στη Λευκάδα. Το
πρόβληµα όµως είναι πολύ µεγάλο ακόµη και στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να κάνουµε έκκληση
ακόµη και σε αυτούς που έχουν ζώα. Να µην τα εγκαταλείπουν.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφασίζει την
έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
«Μετά από δική µας διαπίστωση αλλά και καταγγελίες φιλόζωων, τους τελευταίους µήνες έχουν
εξαφανιστεί και έχουν θανατωθεί στο νησί µας πολλά ζώα και κυρίως αδέσποτα είτε µε φόλες
είτε µε άλλους βάρβαρους τρόπους. Παράλληλα διαπιστώνονται φαινόµενα εγκατάλειψης και
κακοποίησης.
Καθιστούµε σαφές προς όλους ότι τέτοιου είδους πράξεις αφενός υποβιβάζουν τον πολιτισµό
µας αφού είναι δείγµατα έλλειψης παιδείας και ηθικών αξιών, αφετέρου συνιστούν ποινικό
αδίκηµα.
Για τους λόγους αυτούς το ∆. Σ. του δήµου Λευκάδας ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ τέτοιου είδους ενέργειες και
ΖΗΤΑ την ευαισθητοποίηση όλων µας για να εκλείψουν τέτοια φαινόµενα.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.407/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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