ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 319
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00,
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.
26630/9-12-2015 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).
Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2.
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Βλάχος Ευστάθιος
4.
Παπαδόπουλος Ανδρέας
5.
Σκληρός Παναγιώτης
6.
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
7.
Αραβανής Βασίλειος
8.
Καββαδάς Αθανάσιος
9.
Γράψας Αθανάσιος
10.
11.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.
Η
πρόσκληση
δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 5 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Κατάθεση ψηφίσµατος της δηµοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση».
Εισηγητής: Καββαδάς Θωµάς, επικεφαλής ∆ηµ. Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

1

Ο κ. Καββαδάς Θωµάς, επικεφαλής της ∆ηµ. Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», κατέθεσε στο
∆ηµ. Συµβούλιο ψήφισµα για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Είµαι υπέρ της συζήτησης του ψηφίσµατος, αρκεί να τηρηθεί µία
διαδικασία που δεν θα επιβαρύνει την συνεδρίαση η οποία έχει για συζήτηση στην Η.∆. 31 θέµατα.
Μετά τα ανωτέρω και την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε το ψήφισµα που κατατέθη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ανέγνωσε το ψήφισµα της δηµοτικής παράταξης: «Λαϊκή
Συσπείρωση» το οποίο έχει ως εξής:
«Την Κυριακή το βράδυ ψηφίστηκε στη Βουλή ο προϋπολογισµός του 2016 που περιλαµβάνει συνολικά
µέτρα 7,3 δις ευρώ.
Τα 4,2 δις είναι νέοι φόροι. Από τους νέους φόρους, 1,8 δις (40%) είναι από το ΦΠΑ. Ένας φόρος που
επιβάλλεται στην κατανάλωση και που είναι ο πιο άδικος και αντιλαϊκός, αφού επιβαρύνει στη συντριπτική
του πλειοψηφία τα λαϊκά στρώµατα.
Πάνω από 160 εκατοµµύρια της νέας φορολογίας επιβαρύνουν τους αγρότες, ενώ 115 εκατοµµύρια
πέφτουν πάνω στις πλάτες των ελεύθερων επαγγελµατιών, µετά από εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα στην
αγορά.
Η λέξη που περιγράφει την κατάσταση στο επίπεδο των δαπανών είναι «σφαγή». Σε 3 δις ευρώ
ανέρχονται οι περικοπές µε 2,5 δις να αφορούν µισθούς και συντάξεις, ασφαλιστικά ταµεία και κοινωνική
πρόνοια.
Πρόκειται για ένα προϋπολογισµό που διατηρεί τον κανιβαλισµό του ΕΝΦΙΑ, που µονιµοποιεί τα χαράτσια
Αλληλεγγύης και επιφέρει στάση πληρωµών στην Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια και την κοινωνική
πολιτική.
Τα µέτρα αυτά δεν είναι παροδικά. Απορρέουν όπως και όλα τα προηγούµενα που ήρθαν από τα
Μνηµόνια και έρχονται για να µείνουν. Σύµφωνα µε τον καταµερισµό των βαρών µόνο 589 εκατοµµύρια
αναλογούν στο µεγάλο κεφάλαιο ενώ τα υπόλοιπα καλείται να επιµεριστεί ο λαός. Η αναλογία δηλαδή είναι
8% για το µεγάλο κεφάλαιο και 92% για το λαό.
Σαν τοπική διοίκηση, σαν ∆ήµος Λευκάδας, έχουµε υποχρέωση να αντισταθούµε και να µην υποταχθούµε.
Να καταγγείλουµε την Κυβέρνηση και την ΕΕ για την σχεδιασµένη εξόντωση του λαού και της χώρας µας.
Να σταθούµε στο πλάϊ των φτωχών λαϊκών στρωµάτων για δουλειά, προκοπή, για αξιοπρεπή ζωή αυτών
και των παιδιών τους.»
Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η έκδοση ή µη, του ανωτέρω ψηφίσµατος.
Υπέρ του ανωτέρω ψηφίσµατος ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Λευκό ψήφισαν είκοσι δύο (22) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση, και την ανωτέρω ψηφοφορία το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία, αποφασίζει:
∆εν συναινεί στην έκδοση του ανωτέρω ψηφίσµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 319/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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