ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 184/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Σκληρός Παναγιώτης
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
Κατωπόδη Ευανθία
25
26
Αρβανίτης Σπυρίδων
26
27
Παπαδόπουλος Ανδρέας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 3 εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

1

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, με είκοσι έξι (26)
ψήφους υπέρ και μία αποχή της κας Κατωπόδη Ευανθίας, κατά πλειοψηφία αποφασίζει την συζήτηση
εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση στον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα προς έγκριση από το Δημ. Συμβούλιο:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας καταδικάζει τις αλήστου μνήμης φασιστικού τύπου, επιθετικές
ενέργειες, εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ενέργειες που εκτός των άλλων, αμαύρωσαν τις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου.
Τέτοιου είδους ηθικής απαξίας αποτρόπαιες πράξεις συνιστούν προσπάθεια στοχοποίησης και είναι πράξεις που
στρέφονται εναντίον της Δημοκρατίας την οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε.
Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να μας βρουν όλους ενωμένους απέναντι τους και το μήνυμα μας να είναι σαφές προς
κάθε κατεύθυνση: Η Δημοκρατία δεν απειλείται, όσο κι αν εθνικιστικοί κύκλοι προσπαθούν ν’ αναβιώσουν εποχές
πολιτικής ανωμαλίας.
Η επίθεση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είναι μια έκφραση μισαλλοδοξίας και νοοτροπίας που έχει στόχο να
τρομοκρατήσει όσους υποστηρίζουν την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα. Οι προσπάθειες
συμψηφισμών που επιχειρούνται από ορισμένους κύκλους πέφτουν στο κενό γιατί η Ελληνική κοινωνία έχει και
πείρα και συλλογική μνήμη και δημοκρατικά αντανακλαστικά!
Οι πράξεις εναντίον της Δημοκρατίας, καταδικάζονται αποφασιστικά απ’ όπου κι αν προέρχονται κι όσοι
καλλιεργούν συστηματικά το μίσος και ως φυσικοί και ως ηθικοί αυτουργοί, πρέπει να απομονώνονται και να
παραπέμπονται αμέσως στη δικαιοσύνη.»
Ο κ. Καββαδάς Θωμάς είπε: Καταδικάζουμε τη φασιστική, τραμπούκικη επίθεση απέναντι στον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. Δήμαρχο, ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. Καββαδά Θωμά ψήφισαν δύο (2) οι κ.κ. Καββαδάς Θωμάς και Φρεμεντίτης Χριστόφορος.
Απέχουν πέντε (5), οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος, Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος, Κατωπόδη Ευανθία και
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει την έκδοση του παρακάτω
ψηφίσματος:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας καταδικάζει τις αλήστου μνήμης φασιστικού τύπου, επιθετικές
ενέργειες, εναντίον του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ενέργειες που εκτός των άλλων, αμαύρωσαν τις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου.
Τέτοιου είδους ηθικής απαξίας αποτρόπαιες πράξεις συνιστούν προσπάθεια στοχοποίησης και είναι πράξεις που
στρέφονται εναντίον της Δημοκρατίας την οποία οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε.
Αυτές οι πράξεις θα πρέπει να μας βρουν όλους ενωμένους απέναντι τους και το μήνυμα μας να είναι σαφές προς
κάθε κατεύθυνση: Η Δημοκρατία δεν απειλείται, όσο κι αν εθνικιστικοί κύκλοι προσπαθούν ν’ αναβιώσουν εποχές
πολιτικής ανωμαλίας.
Η επίθεση στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης είναι μια έκφραση μισαλλοδοξίας και νοοτροπίας που έχει στόχο να
τρομοκρατήσει όσους υποστηρίζουν την ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διαφορετικότητα. Οι προσπάθειες
συμψηφισμών που επιχειρούνται από ορισμένους κύκλους πέφτουν στο κενό γιατί η Ελληνική κοινωνία έχει και
πείρα και συλλογική μνήμη και δημοκρατικά αντανακλαστικά!
Οι πράξεις εναντίον της Δημοκρατίας, καταδικάζονται αποφασιστικά απ’ όπου κι αν προέρχονται κι όσοι
καλλιεργούν συστηματικά το μίσος και ως φυσικοί και ως ηθικοί αυτουργοί, πρέπει να απομονώνονται και να
παραπέμπονται αμέσως στη δικαιοσύνη.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 184/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη
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