ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 128/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 16 του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 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. 6766/12-4-18 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
Περδικάρης Αθανάσιος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκληρός Παναγιώτης
3
Χαλικιάς Ευάγγελος
3
Αραβανής Βασίλειος
4
Γαρύφαλλος Δημήτριος
4
Ζουριδάκης Ευτύχιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
6
Σέρβος Κων/νος
6
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Κοντομίχης Ευάγγελος
9
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
12
Κακλαμάνη Αναστασία
12
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Θερμός Ευάγγελος
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
15
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
Χρέη Δημάρχου εκτέλεσε ο αναπληρωτής
16
Βλάχος Ευστάθιος
16
Δημάρχου, κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
17
Παπαδόπουλος Ανδρέας
17
18
Γιαννιώτης Οδυσσέας
18
19
Τριλίβας Χρήστος
19
20
Καρφάκη Μαριάννα
20
21
Κατωπόδη Ευανθία
21
22
Γρηγόρη Ασπασία
22
23
Βικέντιος Νικόλαος
23
24
Μήτσουρας Πέτρος
24
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
26
Σκληρός Φίλιππος
26
27
Καββαδάς Θωμάς
27
28
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
28
29
Γληγόρης Κων/νος
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννέα
(29) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Αρβανίτης Σπυρίδων και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Σκληρός Φίλιππος επέστρεψε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κω/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 2 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση που δέχθηκε η Συρία
Εισηγητής: Σέρβος Κων/νος, Αντιδήμαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο,
ομόφωνα, με είκοσι εννέα (29) ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση που δέχθηκε η Συρία, λόγω του
κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ. Σέρβος Κων/νος, κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα της Δημοτικής
Αρχής, προς έγκριση από το Δημ. Συμβούλιο.
«Μετά από 7 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη Συρία, εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η άμεση
κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του εμφυλίου, η άμεση έναρξη ειρηνικών διαπραγματεύσεων
ανάμεσα σε όλες τις πλευρές που θα δώσει το δικαίωμα στον κυρίαρχο λαό της Συρίας, σε όλους τους
πολίτες της, ανεξάρτητα από θρησκευτική και εθνοτική καταγωγή, να αποφασίσουν δημοκρατικά για το
μέλλον της χώρας τους.
Σήμερα περισσότερα από 13 εκατομμύρια Σύριοι έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, ανάμεσά
τους 6 εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό της ρημαγμένης χώρας. Περισσότεροι από 340.000
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών και των αγνοουμένων.
Πολλοί από αυτούς, αντί ανθρωπιστικής βοήθειας, δέχθηκαν την 14η Απριλίου παράνομη διεθνή
επίθεση από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία σε μεμονωμένους στόχους. Η συνακόλουθη διπλωματική
αδυναμία οδηγεί σε κλιμάκωση της βίας και όχι στην επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων.
Οι πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή. Ο
ΟΗΕ είναι ο μόνος αρμόδιος να διενεργήσει τις έρευνες και να παραπέμψει τους ενόχους ενώπιον της
διεθνούς δικαιοσύνης για την ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων, η οποία συνιστά έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας πιστεύει ότι ο πόλεμος και οι έξωθεν επιθέσεις και
παρεμβάσεις δεν είναι η λύση για το δράμα του Συριακού λαού, αλλά θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα.
Μονόδρομος είναι οι διπλωματικές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και ο ενεργός ρόλος των διεθνών
οργανισμών.
Καταδικάζουμε τις πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας καθώς και τις κατοχικές ενέργειες
της Τουρκίας στο Αφρίν. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι πολεμικές διαμάχες στην περιοχή, να επιλυθεί
το πρόβλημα με ειρηνικά μέσα και να αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής από το Αφρίν.
Όχι στον πόλεμο.
Καμιά συμμετοχή της χώρας μας – καμιά διευκόλυνση.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Καββαδάς Θωμάς, καταθέτει το εξής ψήφισμα:
« Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Συρία από
ΗΠΑ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ.
Στην περιοχή δημιουργείται εκρηκτική κατάσταση με το πρόσχημα της χρήσης χημικών όπλων.
-Αυξάνεται ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου.
-Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας και τους άλλους λαούς της περιοχής.
-Θα συμμετέχουμε στην πάλη των λαϊκών δυνάμεων κατά των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑΣ, της Ε.Ε. και των συμμάχων τους.
-Οι λαοί δεν χρωστάνε τίποτα να χύνουν το αίμα τους για τα συμφέροντα των Μονοπωλιακών Ομίλων, για
τον έλεγχο των πηγών ενέργειας.
-Οι λαοί έχουν δικαίωμα να ζήσουν ειρηνικά και έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν μια κοινωνία
απαλλαγμένη από πολέμους-φτώχεια, κρίσεις και εκμετάλλευση.
-Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλογισθεί τις ευθύνες της, να σταματήσει να συμμετέχει στο έγκλημα, να
απεγκλωβίσει την χώρα μας από επικίνδυνες συμμετοχές και τυχοδιωκτισμούς, έξω από το ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε. που μας φέρνουν πιο κοντά στην πόλεμο και την καταστροφή.»
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε: Να κάνουμε ένα κοινό ψήφισμα με βάση αυτά τα δύο, αλλιώς θα ψηφίσω
λευκό.
Ο κ. Κούρτης Φίλιππος είπε: Να πάμε σε μια σύνθεση των ψηφισμάτων και να πούμε τα πράγματα με το
όνομά τους.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
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Υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε η ΛΑ. ΣΥ. ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καββαδάς
Θωμάς και Φρεμεντίτης Χριστόφορος.
Υπέρ του ψηφίσματος της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν είκοσι ένας (21) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Κούρτης Φίλιππος, Γαρύφαλλος Δημήτριος, Βλάχος Ευστάθιος και
Φίλιππας Γεώργιος.
Εκτός αιθούσης οι κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσματος:
«Μετά από 7 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη Συρία, εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο η άμεση
κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός του εμφυλίου, η άμεση έναρξη ειρηνικών διαπραγματεύσεων
ανάμεσα σε όλες τις πλευρές που θα δώσει το δικαίωμα στον κυρίαρχο λαό της Συρίας, σε όλους τους
πολίτες της, ανεξάρτητα από θρησκευτική και εθνοτική καταγωγή, να αποφασίσουν δημοκρατικά για το
μέλλον της χώρας τους.
Σήμερα περισσότερα από 13 εκατομμύρια Σύριοι έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, ανάμεσά
τους 6 εκατομμύρια πρόσφυγες στο εσωτερικό της ρημαγμένης χώρας. Περισσότεροι από 340.000
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών και των αγνοουμένων.
Πολλοί από αυτούς, αντί ανθρωπιστικής βοήθειας, δέχθηκαν την 14η Απριλίου παράνομη διεθνή
επίθεση από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία σε μεμονωμένους στόχους. Η συνακόλουθη διπλωματική
αδυναμία οδηγεί σε κλιμάκωση της βίας και όχι στην επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων.
Οι πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την ευρύτερη περιοχή. Ο
ΟΗΕ είναι ο μόνος αρμόδιος να διενεργήσει τις έρευνες και να παραπέμψει τους ενόχους ενώπιον της
διεθνούς δικαιοσύνης για την ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων, η οποία συνιστά έγκλημα κατά της
ανθρωπότητας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας πιστεύει ότι ο πόλεμος και οι έξωθεν επιθέσεις και
παρεμβάσεις δεν είναι η λύση για το δράμα του Συριακού λαού, αλλά θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα.
Μονόδρομος είναι οι διπλωματικές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και ο ενεργός ρόλος των διεθνών
οργανισμών.
Καταδικάζουμε τις πυραυλικές επιθέσεις ΗΠΑ, Γαλλίας και Βρετανίας καθώς και τις κατοχικές ενέργειες
της Τουρκίας στο Αφρίν. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα οι πολεμικές διαμάχες στην περιοχή, να επιλυθεί
το πρόβλημα με ειρηνικά μέσα και να αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής από το Αφρίν.
Όχι στον πόλεμο.
Καμιά συμμετοχή της χώρας μας – καμιά διευκόλυνση.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 128/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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