ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 158
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε 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. 15157/15-7-2015 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
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Λώλη Γεωργία
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερμός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Φίλιππος
Πολίτης Σπυρίδων
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Κοντογεώργης Ηλίας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος και
Κατωπόδη Ευανθία, προσήλθαν πριν την
συζήτηση του 3ου θέματος Ε.Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Πάνος Γαζής, αποχώρησε πριν
την συζήτηση το 4ου θέματος Ε.Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Γληγόρης Κων/νος και
Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησαν πριν
την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, επέστρεψε
πριν την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7ου
θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Λώλη Γεωργία, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ.
Στη Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βασιλικής, ο οποίος ήταν απών.
Το 6ο θέμα της Η.Δ. προτάσσεται μετά το 3ο θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 14ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Ψήφισμα με τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο
Εισηγητής: Πολίτης Σπυρίδων
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Ύστερα από πρόταση του κ. Πολίτη Σπυρίδωνα, και την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου κ.
Κων/νου Δρακονταειδή, το Δημ. Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας
διάταξης, σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της
Τουρκίας στην Κύπρο.
Στη συνέχεια ο κ.Πολίτης καταθέτει το παρακάτω ψήφισμα:
«Ψήφισμα με τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο
Με τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Δήμος Λευκάδας μαζί
με ολόκληρο τον Λευκαδίτικο λαό, καταδικάζει:
·

την συνεχιζόμενη αυθαίρετη και αντίθετη προς τη διεθνή νομιμότητα, κατοχή από τις
Τουρκικές δυνάμεις ενός μεγάλου τμήματος του ανεξαρτήτου κράτους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία κατοχή αποτελεί πράξη σκαιής καταπατήσης της ακεραιότητας της
μικρής χώρας.

·

την παραβίαση από την Τουρκία επανειλημμένων αποφάσεων και ψηφισμάτων του
Ο.Η.Ε., η οποία ενθαρρύνει εμμέσως πράξεις βίας και διεθνούς παρανομίας και την
περιφρόνηση προς τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε.

·

την συνεχιζόμενη επί 41 χρόνια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της μεγαλονήσου.

Η Λευκάδα απαιτεί, από τις Κυβερνήσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους πνευματικούς
ανθρώπους του κόσμου να συμβάλλουν με όλα τα μέσα, που διαθέτουν, στην ταχεία ρύθμιση του
Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, και να ενώσουν την φωνή
τους για τα απαιτήσουν:
·

την άμεση αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής από την νήσο και

·

την επιστροφή στις εστίες των εκατοντάδων χιλιάδων εκδιωχθέντων προσφύγων.

Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσματος ψήφισαν δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Βικέντιος Νικόλαος, Καρφάκη Μαριάννα και Σταματέλου Δήμητρα.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
Ψήφισμα με τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο
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Με τη συμπλήρωση 41 ετών από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, ο Δήμος Λευκάδας μαζί
με ολόκληρο τον Λευκαδίτικο λαό, καταδικάζει:
·

την συνεχιζόμενη αυθαίρετη και αντίθετη προς τη διεθνή νομιμότητα, κατοχή από τις
Τουρκικές δυνάμεις ενός μεγάλου τμήματος του ανεξαρτήτου κράτους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία κατοχή αποτελεί πράξη σκαιής καταπατήσης της ακεραιότητας της
μικρής χώρας.

·

την παραβίαση από την Τουρκία επανειλημμένων αποφάσεων και ψηφισμάτων του
Ο.Η.Ε., η οποία ενθαρρύνει εμμέσως πράξεις βίας και διεθνούς παρανομίας και την
περιφρόνηση προς τις αποφάσεις του Ο.Η.Ε.

·

την συνεχιζόμενη επί 41 χρόνια κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της μεγαλονήσου.

Η Λευκάδα απαιτεί, από τις Κυβερνήσεις, τους Διεθνείς Οργανισμούς και τους πνευματικούς
ανθρώπους του κόσμου να συμβάλλουν με όλα τα μέσα, που διαθέτουν, στην ταχεία ρύθμιση του
Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, και να ενώσουν την φωνή
τους για τα απαιτήσουν:
·

την άμεση αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων κατοχής από την νήσο και

·

την επιστροφή στις εστίες των εκατοντάδων χιλιάδων εκδιωχθέντων προσφύγων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.158/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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