ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 01
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
9. Γαζής Αναστάσιος
10. Καρτάνος Ιωάννης
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Βικέντιος Νικόλαος
13. Σίδερης Αντώνιος
14. Γεωργάκης Βασίλειος
15. Αραβανής Σπυρίδων
16. Σώλος Φώτιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
20. ∆ρακονταειδής Κων/νος
21. Νικητάκης Μάρκος
22. Φίλιππας Γεώργιος
23. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
24 Ροντογιάννης Κων/νος
25. Βλάχος Σπυρίδων
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρόν.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 01/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Έκδοση ψηφίσµατος για το σεισµό της Κεφαλλονίας.
Εισηγητές : 1.Σπύρος Βλάχος ,
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2. Ροντογιάννης Κων/νος
Ο Πρόεδρος πρότεινε στο ∆.Σ. να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Υπέρ της συζήτησης ψήφισαν 25 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Στην συνέχεια ο κύριος Ροντογιάννης Κων/νος διαβάζει το ψήφισµα .
Το ∆.Σ. της Λευκάδας στην Συνεδρίαση του στις 31/1/2014 εκφράζει την αµέριστη
συµπαράσταση του στους δοκιµαζόµενους γείτονές µας Κεφαλλονίτες µετά τον καταστροφικό
σεισµό που έπληξε, αυτή τη φορά το νησί της Κεφαλλονιάς.
Κραυγαλέα προβάλλουν την ώρα της καταστροφής , οι τεράστιες ελλείψεις σε υποδοµές και
ανθρώπινο δυναµικό για την αντισεισµική θωράκιση και προστασία σε µια κατ' εξοχήν σεισµική
χώρα όπως η Ελλάδα, οι τεράστιες ευθύνες της σηµερινής συγκυβέρνησης και των
προηγούµενων κυβερνήσεων για την ανυπαρξία υποδοµών. Κανένα έργο και υποδοµές για
την αντισεισµική θωράκιση και προστασία δεν έχουν κριθεί επιλέξιµα για ευρωενωσιακή
χρηµατοδότηση.
Το ∆.Σ. της Λευκάδας , για την ανακούφιση των πληγέντων κατοίκων της Κεφαλλονιάς, ζητάει
από την κυβέρνηση την λήψη άµεσων µέτρων όπως :
·Ουσιαστικό έλεγχο και άµεση αποκατάσταση σχολείων και δηµόσιων κτιρίων. Αντισεισµικός
σχεδιασµός των σχολικών χώρων και ολοκληρωµένη αντισεισµική αγωγή.
·Προτεραιότητα στις οικογένειες των οποίων τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα
(κυρίως των εργατικών κατοικιών Ληξουρίου). ∆ιασφάλιση της στέγασης και παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος και θέρµανσης για όλους τους πληγέντες. Χρησιµοποίηση ασφαλών
ξενοδοχείων προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες.
·∆ιασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών για την διαβίωση των τροφίµων των γηροκοµείων
Ληξουρίου – Αργοστολίου.
·Άµεση ανέγερση κατά προτεραιότητα εργατικών κατοικιών , γηροκοµείου και σχολείων.
Ολοκλήρωση του νέου γηροκοµείου στο Αργοστόλι και πλήρη λειτουργία της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκοµείο Αργοστολίου. Πλήρης εξοπλισµός και κάλυψη των
αναγκών στα νοσοκοµεία του νοµού µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού.
·Ακύρωση των στεγαστικών δανείων για τις εργατικές κατοικίες και για όσες άλλες έχουν κριθεί
ακατάλληλες ή χρήζουν µεγάλων επισκευών. Κατάργηση των χαρατσιών και του ενιαίου φόρου
ακινήτων για τους πληγέντες. Καταγραφή των ζηµιών για οικοσκευές και επαγγελµατικές
δραστηριότητες. Πλήρης αποζηµίωση όλων των πληγέντων µε χρήµατα από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Πάγωµα για τους επαγγελµατίες και τους µικρούς βιοτέχνες των
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Ρύθµιση των δανείων.
·Ενίσχυση όλων των ανέργων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αποκατάσταση όλων των
υποδοµών (οδικό και λοιπά δίκτυα). Ειδικά επιπλέον µέτρα για τους ανέργους , χαµηλόµισθους
, χαµηλοσυνταξιούχους που χτυπήθηκαν από το σεισµό.
·Συγκρότηση Ενιαίου Φορέα Αντισεισµικής Θωράκισης , στον οποίο θα υπαχθούν οι σηµερινές
διαφορετικές δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί καθώς και τη γενναία χρηµατοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό.
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·Συγκρότηση δηµόσιου φορέα κατασκευών για την υλοποίηση των έργων αντισεισµικής
θωράκισης.·Άρση

της

διαθεσιµότητας

των

υπαλλήλων

του

Τοµές

Αποκατάστασης

Σεισµοπλήκτων (ΤΑΣ), επαναλειτουργία του ΟΣΚ µε πλήρη στελέχωση του, Αναβάθµιση του
ΟΑΣΠ και της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : Προτείνω την την επαναλειτουργία του ΤΑΣ σε όλα τα Ιόνια
νησιά.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Ζητάω να απορριφθεί η παράγραφος για την απόδοση ευθυνών

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει το παραπάνω ψήφισµα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. .1/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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