ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 182/2018
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 1 εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος για τους νεκρούς της Γάζας
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

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 τους νεκρούς της Γάζας, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου
67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος κατέθεσε το παρακάτω ψήφισμα προς έγκριση από το Δημ. Συμβούλιο:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας εκφράζει αποτροπιασμό και φρίκη για τις πρόσφατες
δολοφονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε σαν
αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στη
διαδήλωση κατά της μεταφοράς της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ενέργεια η οποία έρχεται
σε αντίθεση με τις διεθνείς αποφάσεις και θα επιδεινώσει την ήδη εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή.
Καταδικάζουμε απερίφραστα τη φονική επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράσταση, την
αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό
Κράτος στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με τις αποφάσεις – ψηφίσματα του ΟΗΕ και με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ, την πόλη όπου συνυπάρχουν πέντε μεγάλες θρησκείες.»
Ο κ. Καββαδάς Θωμάς, πρόσθεσε στο ανωτέρω ψήφισμα τα εξής:
1) «Η στάση της Ε.Ε. και η προτροπή της για αυτοσυγκράτηση όλων, είναι υποκριτική και
απαράδεκτη, γιατί εξισώνει την άοπλη αντίσταση των Παλαιστινίων με τις δολοφονίες των
Ισραηλινών δυνάμεων.
2) Είναι απαράδεκτη επίσης η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών που συνιστά
αυτοσυγκράτηση και όχι δυσανάλογη χρήσης βίας. Η Κυβέρνηση έχει ευθύνη, γιατί την ίδια ώρα
ενισχύει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, κράτος δολοφόνο των Παλαιστινίων και όχι
μόνο.
3) Είναι ώρα η Ελληνική Κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφαση της Βουλής και να προχωρήσει
στην αναγνώριση του Κράτους των Παλαιστινίων.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ του ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. Πρόεδρο, ψήφισαν δεκαοκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι.
Υπέρ της πρότασης του κ. Καββαδά Θωμά ψήφισαν τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Καββαδάς
Θωμάς, Φρεμεντίτης Χριστόφορος, Κούρτης Φίλιππος και Βλάχος Ευστάθιος.
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 Λευκάδας εκφράζει αποτροπιασμό και φρίκη για τις πρόσφατες
δολοφονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού κατά διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε σαν
αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων ανθρώπινων ζωών, μεταξύ των οποίων και παιδιά, στη
διαδήλωση κατά της μεταφοράς της Αμερικάνικης πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, ενέργεια η οποία έρχεται
σε αντίθεση με τις διεθνείς αποφάσεις και θα επιδεινώσει την ήδη εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή.
Καταδικάζουμε απερίφραστα τη φονική επίθεση, εκφράζοντας παράλληλα την συμπαράσταση, την
αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό
Κράτος στα σύνορα του 1967, σύμφωνα με τις αποφάσεις – ψηφίσματα του ΟΗΕ και με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ, την πόλη όπου συνυπάρχουν πέντε μεγάλες θρησκείες.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 182/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

