ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 139
Στη Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη 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. 13657/28-6-2015 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
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Λώλη Γεωργία
Γκογκάκης Γρηγόριος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Η ∆.Σ. κα Λώλη Γεωργία, προσήλθε κατά
ου
την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε
ου
πριν την ψηφοφορία του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Οι ∆.Σ., κ.κ. Σπ. Μαργέλης, Νικ. Βικέντιος,
Ευαν. Κατωπόδη και Αθ. Καββαδάς,
αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1ου
θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. κα Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι πέντε (25) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Συζήτηση-έγκριση ψηφίσµατος για το δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015
Εισηγητής: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ∆ηµ. Συµβουλίου, κ. Γεωργίου Γεωργάκη
και την σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου, κ. Κων/νου ∆ρακονταειδή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
κατά πλειοψηφία, µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά, των κ.κ. Μαργέλη
Σπυροπάνου, Βικέντιου Νικόλαου, Καρφάκη Μαριάννας, Καββαδά Αθανάσιου, Αραβανή
Βασίλειου, Σκληρού Φίλιππου, Κατωπόδη Ευανθίας και Ζουριδάκη Ευτύχιου, αποφασίζει
την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος σχετικά µε συζήτηση-έγκριση
ης
ψηφίσµατος για το δηµοψήφισµα της 5 Ιουλίου 2015.
Ο κ. Ζουριδάκης προτείνει, να διαβαστούν µόνο τα ψηφίσµατα της κάθε δηµοτικής
παράταξης.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος ∆ρακονταειδής, κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα:
«Πέντε χρόνια η χώρα µας δοκιµάζεται από την αντικοινωνική και αδιέξοδη πολιτική που
συσσωρεύει δεινά στο λαό µας.
Πέντε µήνες παρακολουθούµε µια τεράστια προσπάθεια από την µεριά των θεσµών, από τα
κόµµατα που έφεραν την χώρα σ΄ αυτήν την κατάσταση αλλά και από τα δήθεν ανεξάρτητα ΜΜΕ, µε
ωµούς εκβιασµούς και κινδυνολογία να παραβιαστεί η σαφέστατη λαϊκή εντολή.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας
Θεωρεί ότι αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα του Ελληνικού Λαού είναι να αποφασίζει ως Κυρίαρχος λαός
για το παρόν και το µέλλον της Χώρας µε ευθύνη προς τις επόµενες γενιές.
Η πορεία προς το αποφασισµένο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 πρέπει να γίνει χωρίς
εκβιασµούς, χωρίς φόβο και χωρίς υπερβολές που υποθάλπουν τον διχασµό. Η ενότητα του λαού
είναι αδιαπραγµάτευτη και η δυνατότητα του να επιλέξει µε σοφία και σύνεση αυτό που κρίνει ως
συµφέρον για την Χώρα αφορά την πεµπτουσία της Εθνικής της Λαϊκής Κυριαρχίας και της άµεσης
∆ηµοκρατίας
Ο Ελληνικός λαός δεν δέχεται και δεν ανέχεται υποδείξεις, από κανέναν, ως προς το δηµοκρατικό
πατριωτικό του καθήκον. ∆εν ανέχεται καµία εξωτερική παρέµβαση. Αποφασίζει µέσα στα πλαίσια
της δηµοκρατικής διαδικασίας και όχι δια της εκβιαστικής επιρροής της γνώµης του από διεθνείς
παράγοντες. Θα πάρει την απόφαση του την Κυριακή και αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως
σεβαστή απ΄ όλους εντός και εκτός της χώρας.
Καλεί τους πολίτες της Λευκάδας να προσέλθουν µαζικά στην κάλπη και να στείλουν ηχηρό µήνυµα
∆ηµοκρατίας και Λαϊκής κυριαρχίας
Πιστεύει ότι η ψήφος των πολιτών πρέπει να σηµατοδοτήσει την απαρχή µιας νέας πορείας της
Χώρας µας για απαλλαγή από την αδιέξοδη λιτότητα των µνηµονίων, για προστασία της δηµόσιας
περιουσίας, του φυσικού πλούτου και των υποδοµών µε δροµολόγηση αναπτυξιακής πορείας προς
όφελος των λαϊκών στρωµάτων. Κι αυτό πιστεύει, µπορεί να επιτευχθεί ψηφίζοντας την µόνη
Ευρωπαϊκή απάντηση, το ΟΧΙ. Γιατί το ΟΧΙ, ενάντια στους εκβιασµούς και στο άδικο, για ζωή και
Ελπίδα, είναι η περήφανη απάντηση υπεράσπισης της ∆ηµοκρατικής Ευρώπης και της Εθνικής
Ανεξαρτησίας
Θεωρεί πως κάθε απόπειρα το δηµοψήφισµα αυτό να µετατραπεί από δηµοψήφισµα απόρριψης
του νέου µνηµονίου σε δηµοψήφισµα για την Ευρωπαϊκή Πορεία και το νόµισµα της Χώρας,
υπονοµεύει την ίδια την δηµοκρατική διαδικασία και αποκαλύπτει τις κρυφές επιδιώξεις των
υποστηρικτών των µνηµονίων.»
Στη συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς, από την δηµοτική παράταξη «Μαζί για τη Λευκάδα
µας» , κατέθεσε το παρακάτω ψήφισµα:
«Η ∆ηµοτική παράταξη «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α ΜΑΣ» µε συναίσθηση ευθύνης καταθέτει για
ψήφιση στο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ψήφισµα µε το εξής περιεχόµενο:
1. Ο ∆ήµαρχος, η ∆ηµοτική Αρχή και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι όλων των παρατάξεων οφείλουν να
υπηρετούν το θεσµικό τους ρόλο µακριά από κοµµατικές σκοπιµότητες, προσηλωµένοι στην
υπηρεσία των πολιτών της Λευκάδας.
2. Το ερώτηµα ΝΑΙ ή ΟΧΙ της ερχόµενης Κυριακής δε πρέπει να πάρει τις διχαστικές διαστάσεις
άλλων εποχών. ∆εν έχουµε να κάνουµε µε εχθρούς της Ελλάδας, αλλά εταίρους που έχουν τις
πολιτικές τους και λειτουργούν κάτω από συγκεκριµένους κανόνες. Το χρέος µας είναι,
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υπερβαίνοντας κοµµατικές τοποθετήσεις, να µην αποστερήσουµε τη χώρα µας από κάθε
δυνατότητα βελτίωσης των κανόνων αυτών.
3.
Ανεξάρτητα αν συµφωνούµε η διαφωνούµε µε τη θεσµική λειτουργία της Ε.Ε και
Ευρωζώνης, η πιθανή έξοδός µας από την Ευρωπαϊκή οικογένεια είναι η χειρότερη εξέλιξη για την
πατρίδα µας µε τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες. Η θέση της χώρας µας γεωπολιτικά, οικονοµικά
και πολιτισµικά είναι στην Ευρώπη, θέση που εξασφαλίζει το ασφαλέστερο πλαίσιο για τις επόµενες
γενιές των Ελλήνων.
4. Η απάντηση στο ∆ηµοψήφισµα της Κυριακής δεν είναι απάντηση σε ένα συγκεκριµένο και απλό
ερώτηµα. Το ΟΧΙ αφήνει ανοιχτή τη πιθανότητα εξόδου από την Ε.Ε. µε όλες τις καταστροφικές
συνέπειες, αντίθετα το ΝΑΙ δηµιουργεί και ενισχύει τη δυνατότητα για µια καλύτερη συµφωνία της
χώρας µας σαν ισότιµο µέλος της Ευρωζώνης και να αγωνιστούµε για βελτίωση των κανόνων στην
Ευρώπη, προτάσσοντας τη πολιτική από την οικονοµική ένωση.»
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της πρότασης για έγκριση του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο κ. ∆ήµαρχος, ψήφισαν δέκα επτά
δηµοτικοί σύµβουλοι.
Υπέρ της πρότασης για έγκριση του ψηφίσµατος που κατέθεσε ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος ψήφισαν
τρεις (3) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
Αθανάσιος.
Κατά, ψήφισαν πέντε (5) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. Μαργέλης Σπυροπάνος, Βικέντιος Νικόλαος,
Καρφάκη Μαριάννα, Κατωπόδη Ευανθία και Σταµατέλου ∆ήµητρα.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. εγκρίνει το
παρακάτω ψήφισµα:
«Πέντε χρόνια η χώρα µας δοκιµάζεται από την αντικοινωνική και αδιέξοδη πολιτική που
συσσωρεύει δεινά στο λαό µας.
Πέντε µήνες παρακολουθούµε µια τεράστια προσπάθεια από την µεριά των θεσµών, από τα
κόµµατα που έφεραν την χώρα σ΄ αυτήν την κατάσταση αλλά και από τα δήθεν ανεξάρτητα ΜΜΕ, µε
ωµούς εκβιασµούς και κινδυνολογία να παραβιαστεί η σαφέστατη λαϊκή εντολή.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδας
Θεωρεί ότι αδιαπραγµάτευτο δικαίωµα του Ελληνικού Λαού είναι να αποφασίζει ως Κυρίαρχος λαός
για το παρόν και το µέλλον της Χώρας µε ευθύνη προς τις επόµενες γενιές.
Η πορεία προς το αποφασισµένο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015 πρέπει να γίνει χωρίς
εκβιασµούς, χωρίς φόβο και χωρίς υπερβολές που υποθάλπουν τον διχασµό. Η ενότητα του λαού
είναι αδιαπραγµάτευτη και η δυνατότητα του να επιλέξει µε σοφία και σύνεση αυτό που κρίνει ως
συµφέρον για την Χώρα αφορά την πεµπτουσία της Εθνικής της Λαϊκής Κυριαρχίας και της άµεσης
∆ηµοκρατίας
Ο Ελληνικός λαός δεν δέχεται και δεν ανέχεται υποδείξεις, από κανέναν, ως προς το δηµοκρατικό
πατριωτικό του καθήκον. ∆εν ανέχεται καµία εξωτερική παρέµβαση. Αποφασίζει µέσα στα πλαίσια
της δηµοκρατικής διαδικασίας και όχι δια της εκβιαστικής επιρροής της γνώµης του από διεθνείς
παράγοντες. Θα πάρει την απόφαση του την Κυριακή και αυτή θα πρέπει να είναι απολύτως
σεβαστή απ΄ όλους εντός και εκτός της χώρας.
Καλεί τους πολίτες της Λευκάδας να προσέλθουν µαζικά στην κάλπη και να στείλουν ηχηρό µήνυµα
∆ηµοκρατίας και Λαϊκής κυριαρχίας
Πιστεύει ότι η ψήφος των πολιτών πρέπει να σηµατοδοτήσει την απαρχή µιας νέας πορείας της
Χώρας µας για απαλλαγή από την αδιέξοδη λιτότητα των µνηµονίων, για προστασία της δηµόσιας
περιουσίας, του φυσικού πλούτου και των υποδοµών µε δροµολόγηση αναπτυξιακής πορείας προς
όφελος των λαϊκών στρωµάτων. Κι αυτό πιστεύει, µπορεί να επιτευχθεί ψηφίζοντας την µόνη
Ευρωπαϊκή απάντηση, το ΟΧΙ. Γιατί το ΟΧΙ, ενάντια στους εκβιασµούς και στο άδικο, για ζωή και
Ελπίδα, είναι η περήφανη απάντηση υπεράσπισης της ∆ηµοκρατικής Ευρώπης και της Εθνικής
Ανεξαρτησίας
Θεωρεί πως κάθε απόπειρα το δηµοψήφισµα αυτό να µετατραπεί από δηµοψήφισµα απόρριψης
του νέου µνηµονίου σε δηµοψήφισµα για την Ευρωπαϊκή Πορεία και το νόµισµα της Χώρας,
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υπονοµεύει την ίδια την δηµοκρατική διαδικασία και αποκαλύπτει τις κρυφές επιδιώξεις των
υποστηρικτών των µνηµονίων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.139/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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