ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 356/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου
Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 20554/11-10-2019
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Βερύκιος Σπυρίδων
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Κατωπόδη Νίκη
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Ζουριδάκης Ευτύχιος
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
17
18
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
18
19
Σέρβος Κωνσταντίνος
19
20
Περδικάρης Αθανάσιος
20
21
Χαλικιάς Ευάγγελος
21
22
Γληγόρης Χρήστος
22
23
Γληγόρης Κωνσταντίνος
23
24
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
24
25
Μελάς Γεράσιµος
25
26
Γαζής Νικόλαος
26
27
Λάζαρης Απόστολος
27
28
Βερροιώτης Ευάγγελος
28
29
Βεροιώτης Αλέξανδρος
29
30
Ζαβιτσάνος Πέτρος
30
31
Σκληρός Φίλιππος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, Βεροιώτης Αλέξανδρος και Γαζής Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5
ο
θέµατος της Η.∆. Οι ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος επέστρεψαν πριν τη συζήτηση του 16
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γιαννούτσος Χαράλαµπος, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Σαρανταένας
ου
Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
τριάντα ένα (31) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο
ης
ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Ψήφισµα της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α» κατά της Τουρκικής εισβολής στη Συρία
Εισηγητής: Σέρβος Κων/νος
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώµα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, µε την πλειοψηφία
των παρόντων µελών του, ότι ένα θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το
συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των
παρατάξεων, σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέµα κατέθεσε η ∆ηµοτική Παράταξη « ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α» και
αφορά στην έκδοση ψηφίσµατος κατά της Τουρκικής εισβολής στη Συρία και πρέπει να συζητηθεί κατά
προτεραιότητα.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έκδοση ψηφίσµατος κατά της Τουρκικής εισβολής στη Συρία
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Σέρβο Κων/νο ο οποίος διάβασε το ψήφισµα που
έχει ως εξής:
Ψήφισµα της ∆ηµοτικής Παράταξης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑ∆Α»
κατά της Τουρκικής εισβολής στη Συρία
Η σταθερή επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος γειτονικών της κρατών, συµπεριλαµβανοµένης και της
Κύπρου, που οδήγησε στην πρόσφατη εισβολή στη Συρία, αποτελεί µόνιµη απειλή για την ειρήνη στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία συνιστά µια ακόµα έκνοµη ενέργεια καταπάτησης του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Είναι αναγκαίο να σεβαστούν όλοι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη, τις
αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ για επίτευξη ειρηνικής λύσης προς όφελος του λαού της Συρίας, αλλά και
όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής.
Ο λαός των Κούρδων, µε πληθυσµό περίπου 35 εκατοµµύρια απλωµένος σε 4 χώρες της περιοχής, αποτελεί ένα
έθνος µε αρχαίες ρίζες που δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ το δικαίωµα αυτοδιάθεσης και λαϊκής κυριαρχίας
οποιασδήποτε µορφής. Έχουν όµως κερδίσει το σεβασµό της ανθρωπότητας για τους µέχρι τώρα σκληρούς
αγώνες τους. Σήµερα ο Κουρδικός πληθυσµός πλήττεται απ’ την Τουρκική πολεµική θηριωδία και απειλείται µε
εθνοκάθαρση ενώ ο λαός της Συρίας συνεχίζει να υποφέρει από τις ξένες επεµβάσεις στο έδαφός του.
Τώρα επιβάλλεται η µαχητική αλληλεγγύη όλων µας, χωρίς όρους και συµψηφισµούς. Το δίκαιο του Κουρδικού
λαού πρέπει να κρίνεται µε όρους ιστορίας κι όχι µε όρους συσχετισµών, συγκυρίας ή επιλογών που υπαγορεύονται
από τις λεγόµενες γεωστρατηγικές πολιτικές.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή του στον Κουρδικό λαό και
καταδικάζει τις απάνθρωπες επιθέσεις της Τουρκίας στα εδάφη της Συρίας. Επίσης καταγγέλλει και
καταδικάζει την προκλητική στάση των ΗΠΑ, Ε.Ε., Ρωσίας και ΝΑΤΟ που µε την ανοχή τους συνεχίζονται
οι θηριωδίες στη Συρία. Η σιωπή και η ανοχή της διεθνούς κοινότητας σε αυτό το έγκληµα είναι ολέθρια για
τους λαούς της περιοχής και όχι µόνο.
Καλούµε τη διεθνή κοινότητα, µε πρώτη την Ε.Ε., να σταµατήσει µε κάθε τρόπο τις εγκληµατικές ενέργειες
του Τουρκικού κράτους και των συνεργατών του.
Να σταµατήσει τώρα η εισβολή στη βόρεια Συρία.
Λευκάδα, 16/10/2019»
Μετά τις παρατηρήσεις των κ.κ. Σολδάτου Θεόδωρου, ∆ρακονταειδή Κων/νου και Βερροιώτη Ευάγγελου, έγινς
ψηφοφορία.
Υπέρ της έκδοσης του ψηφίσµατος µε τις παρατηρήσεις των ανωτέρω, ψήφισαν είκοσι τέσσερις (24) δηµοτικοί
σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Μελάς Γεράσιµος, Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Απέχουν τέσσερις (4) οι κ.κ. Γληγόρης Κω/νος, Γαζής Νικόλαος, Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή και Λάζαρης
Απόστολος.
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Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση µε τις παρατηρήσεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έκδοση του κατωτέρω ψηφίσµατος:
«Η σταθερή επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος γειτονικών της κρατών, συµπεριλαµβανοµένης και της
Κύπρου, που οδήγησε στην πρόσφατη εισβολή στη Συρία, αποτελεί µόνιµη απειλή για την ειρήνη στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.
Η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία συνιστά µια ακόµα έκνοµη ενέργεια καταπάτησης του Καταστατικού Χάρτη του
ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Είναι αναγκαίο να σεβαστούν όλοι το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη, τις
αποφάσεις και τα ψηφίσµατα του ΟΗΕ για επίτευξη ειρηνικής λύσης προς όφελος του λαού της Συρίας, αλλά και
όλων των λαών της ευρύτερης περιοχής.
Ο λαός των Κούρδων, µε πληθυσµό περίπου 35 εκατοµµύρια απλωµένος σε 4 χώρες της περιοχής, αποτελεί ένα
έθνος µε αρχαίες ρίζες που δεν του αναγνωρίστηκε ποτέ το δικαίωµα της λαϊκής κυριαρχίας οποιασδήποτε µορφής.
Έχουν όµως κερδίσει το σεβασµό της ανθρωπότητας για τους µέχρι τώρα σκληρούς αγώνες τους. Σήµερα ο
Κουρδικός πληθυσµός πλήττεται απ’ την Τουρκική πολεµική θηριωδία και απειλείται µε εθνοκάθαρση ενώ ο λαός
της Συρίας συνεχίζει να υποφέρει από τις ξένες επεµβάσεις στο έδαφός του. Ταυτόχρονα οι πολεµικές επιχειρήσεις
στην περιοχή ξεριζώνουν τους ανθρώπους από τις εστίες τους, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθµό των
προσφύγων και σήµερα οξύνουν ένα από τα µεγαλύτερα δράµατα της ανθρώπινης ιστορίας.
Τώρα επιβάλλεται η µαχητική αλληλεγγύη όλων µας, χωρίς όρους και συµψηφισµούς. Το δίκαιο του Κουρδικού
λαού πρέπει να κρίνεται µε όρους ιστορίας κι όχι µε όρους συσχετισµών, συγκυρίας ή επιλογών που υπαγορεύονται
από τις λεγόµενες γεωστρατηγικές πολιτικές.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή του στον Κουρδικό λαό και καταδικάζει τις
απάνθρωπες επιθέσεις της Τουρκίας στα εδάφη της Συρίας. Επίσης καταγγέλλει και καταδικάζει την προκλητική
στάση των ΗΠΑ, Ε.Ε., Ρωσίας και ΝΑΤΟ που µε την ανοχή τους συνεχίζονται οι θηριωδίες στη Συρία. Η σιωπή και
η ανοχή της διεθνούς κοινότητας σε αυτό το έγκληµα είναι ολέθρια για τους λαούς της περιοχής και όχι µόνο.
Καλούµε τη διεθνή κοινότητα, να σταµατήσει µε κάθε τρόπο τις εγκληµατικές ενέργειες του Τουρκικού κράτους και
των συνεργατών του.
Να σταµατήσει τώρα η εισβολή στη βόρεια Συρία.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 356/19.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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