ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 460
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
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.
24248?24-11-16 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
1. Κοντοµίχης Ευάγγελος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Κατωπόδη Ευανθία
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Σκληρός Παναγιώτης
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Αραβανής Βασίλειος
8. Πολίτης Σπυρίδων
8. Καββαδάς Αθανάσιος
9. Γληγόρης Κων/νος
9. Βλάχος Κων/νος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13.
13. Θερµός Ευάγγελος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
15. Γιαννιώτης Οδυσσέας
15.
16. Τριλίβας Χρήστος
16.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
17. Καρφάκη Μαριάννα
17.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18. Γρηγόρη Ασπασία
18. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
19.
20. Ζουριδάκης Ευτύχιος
20.
21. Σκληρός Φίλιππος
21.
22. Καββαδάς Θωµάς
22.
23. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23.
24. Παπαδόπουλος Ανδρέας
24.
25.
25.
26.
26.
27.
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 τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 26/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ψήφισµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, για τα επεισόδια στο Περιφερειακό Συµβούλιο της Π.Ι.Ν.
στη Κέρκυρα, το Σάββατο 26/11/2016.
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του ∆ηµάρχου κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε
είκοσι τέσσερις (24) ψήφους αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε
έκδοση ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, για τα επεισόδια στο Περιφερειακό Συµβούλιο
της Π.Ι.Ν. στη Κέρκυρα, το Σάββατο 26/11/2016.
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
Κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Ι.Ν. στην Κέρκυρα το Σάββατο 26/11/2016 και
στα πλαίσια συζήτησης για τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣ∆Α), ορισµένοι
«αγανακτισµένοι» πολίτες, εµφανιζόµενοι ως εκπρόσωποι κατοίκων του Τεµπλονίου, προσπάθησαν να
διαλύσουν το συµβούλιο µε επίθεση εναντίον του περιφερειάρχη, περιφερειακών συµβούλων και
καταστροφή µέρους του εξοπλισµού της αίθουσας τηλεδιάσκεψης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
Καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες αυτές κατευθυνόµενες ενέργειες, οι οποίες αφ’ ενός µεν
συκοφαντούν και αµαυρώνουν στην πράξη τους αγώνες των κατοίκων για το συγκεκριµένο θέµα, αφ’
ετέρου δε µας θυµίζουν καταστάσεις που ζούσε η χώρα πριν από πολλές δεκαετίες.
Θεωρεί ότι τα προβλήµατα επιλύονται µόνο µε δηµοκρατικό διάλογο και όχι µε τραµπουκισµούς που
δηµιουργούν µια κατάσταση χάους, υποθάλποντας τον φασισµό.
Εκφράζει τη συµπαράσταση του στα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και στον Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους αποφασίζει:
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος:
ΨΗΦΙΣΜΑ
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας
Κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Ι.Ν. στην Κέρκυρα το Σάββατο 26/11/2016 και
στα πλαίσια συζήτησης για τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣ∆Α), ορισµένοι
«αγανακτισµένοι» πολίτες, εµφανιζόµενοι ως εκπρόσωποι κατοίκων του Τεµπλονίου, προσπάθησαν να
διαλύσουν το συµβούλιο µε επίθεση εναντίον του περιφερειάρχη, περιφερειακών συµβούλων και
καταστροφή µέρους του εξοπλισµού της αίθουσας τηλεδιάσκεψης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
Καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες αυτές κατευθυνόµενες ενέργειες, οι οποίες αφ’ ενός µεν
συκοφαντούν και αµαυρώνουν στην πράξη τους αγώνες των κατοίκων για το συγκεκριµένο θέµα, αφ’
ετέρου δε µας θυµίζουν καταστάσεις που ζούσε η χώρα πριν από πολλές δεκαετίες.
Θεωρεί ότι τα προβλήµατα επιλύονται µόνο µε δηµοκρατικό διάλογο και όχι µε τραµπουκισµούς που
δηµιουργούν µια κατάσταση χάους, υποθάλποντας τον φασισµό.
Εκφράζει τη συµπαράσταση του στα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου και στον Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 460/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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