ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 304
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, 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. 25214/26-11-15 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. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Μαργέλης Σπυροπάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Σκληρός Παναγιώτης
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
6.
Γληγόρης Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερμός Ευάγγελος
13.
Οι Δ.Σ. Γαζή Σωτηρία και Γράψας Αθανάσιος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
ου
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
θέματος Ε.Η.Δ.
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
Η κα Γαζή Σωτηρία, επανήλθε πριν την συζήτηση
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
ου
του 11 θέματος της Η.Δ, το οποίο προτάχθηκε και
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
ο
συζητήθηκε αμέσως μετά το 1 θέμα της Η.Δ.
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Οι Δ.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Αραβανής Βασίλειος
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
ου
συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος επανήλθε πριν την
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23.
ου
συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την
25. Καββαδάς Θωμάς
25.
συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.
26. Γράψας Αθανάσιος
26.
Οι Δ.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Γράψας Αθανάσιος
27.
27.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, επανήλθαν πριν την
28.
28.
ου
συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
29.
29.
Οι Δ.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
30.
30.
και Γιαννιώτης Οδυσσέας, αποχώρησαν πριν την
31.
31.
ου
συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διατήρηση των αστυνομικών τμημάτων στην Καρυά και στην Βασιλική Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Ο εντεταλμένος σύμβουλος, κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δημ.
Συμβούλιο:
«Στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης αναδιάταξης της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι υπό διαβούλευση,
προτείνεται η κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων Καρυάς & Βασιλικής.
Ανεξάρτητα από
τους λόγους και σε κάθε περίπτωση, διαφωνούμε με τη συγκεκριμένη πρόταση για λόγους
πραγματικούς.
Η δική μας εκτίμηση αλλά και η άποψη των αιρετών, των φορέων αλλά και των κατοίκων των περιοχών
αυτών είναι ότι η ύπαρξη των συγκεκριμένων Αστυνομικών Τημάτων θεωρείται χρήσιμη και αναγκαία.
Επικαλούμαστε λόγους που έχουν να κάνουν με την αστυνόμευση των περιοχών και την ασφάλεια των
κατοίκων και των επισκεπτών οι οποίοι κατά την τουριστική περίοδο αυξάνουν γεωμετρικά. Σε μια
περίοδο που οι πολίτες έχουν έντονο το αίσθημα της ανασφάλειας, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται
επιλεκτικά σε ολόκληρες περιοχές το δικαίωμα της ασφάλειας και της ηρεμίας.
Η ύπαρξη των τμημάτων αυτών και η πρόληψη παραβατικών φαινομένων ενισχύει και εμπεδώνει το
αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Η ενδεχόμενη υποστελέχωσή τους δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση
την πραγματική ανάγκη αστυνόμευσης και ασφάλειας.
Σημειωτέον ότι και τα δύο αυτά Αστυνομικά Τμήματα στεγάζονται σε δημοτικά ακίνητα που έχουν
παραχωρηθεί δωρεάν.
Κατόπιν αυτού προτείνεται η λήψη απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία θα ζητείται
η διατήρηση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων Καρυάς & Βασιλικής και η επαρκής στελέχωσή τους ώστε
να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο τους.»
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η εκπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών στο Νομό Λευκάδας, κα
Μητροπάνου, η οποία δηλώνει ότι είναι αντίθετη με την κατάργηση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων και
προτείνει την ενίσχυσή τους με ανθρώπινο δυναμικό.
Στη συνέχεια η κα Γαζή Σωτηρία, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. διαβάσε επιστολή (ανυπόγραφη) των Προέδρων
των Τοπικών Κοινοτήτων της Νοτίου Λευκάδας, στην οποία εκτός των άλλων, ζητούν να μην καταργηθεί
κανένα Αστυνομικό Τμήμα από την Λευκάδα.
Η Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Καρυάς κα Μαρία Πετράκη, δήλωσε ότι η ίδια και οι κάτοικοι της Τ.Κ.
Καρυάς, είναι αντίθετοι με το κλείσιμο του Α.Τ. Καρυάς.
Ο κ. Δήμαρχος είπε: Θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πολιτών είναι πολύ σοβαρά και
γι΄αυτό, το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Με το χέρι στη καρδιά, εκτός από ψυχολογικούς λόγους,
πιστεύετε ότι παρέχεται ασφάλεια με υποστελεχωμένα Αστυν. Τμήματα. Τα Τμήματα, όχι μόνο πρέπει να
μείνουν, αλλά και να στελεχωθούν. Εμείς απαιτούμε τα Τμήματα να ενισχυθούν. Ταυτόχρονα στην
απόφαση να αναφέρεται και το ζήτημα της στελέχωσή τους.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα είπε: Είναι αναγκαία να υπάρχουν τα Αστ. Τμήματα αυτά, ώστε να υπάρχει
ασφάλεια, έστω και για ψυχολογικούς λόγους.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος είπε: Συμφωνώ να παραμείνουν τα Α.Τ. και να ενισχυθούν με περαιτέρω
προσωπικό. Πρέπει να δώσουμε ένα τόνο μεγαλύτερο από μια απλή απόφαση.
Ο κ. Καββαδάς Θωμάς είπε: Δεν εκπλήσσομαι καθόλου από την εξέλιξη των πραγμάτων. Εντάσσεται σε
μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων του Κράτους σε βάρος των πολιτών. Ο στόχος υπάρχει και είναι
η συρρίκνωση αυτών των δομών. Εμείς θέλουμε μια Αστυνομία να έχει πλήρη δικαιώματα, εργασιακάσυνδικαλιστικά, με ανθρώπινα Αστυν. Τμήματα, με σύγχρονα μέσα. Είμαστε υπέρ της παραμονής των δύο
αυτών Τμημάτων και προτείνω να προστεθεί στην απόφασή μας ότι ζητούμε από την Πολιτική και
Αστυνομική ηγεσία να δει το θέμα με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και Αστυνομικών και όχι
της εξοικονόμησης χρημάτων.
Ο κ. Καββαδάς Αθανάσιος είπε ότι στη σύσκεψη που έγινε στη Κέρκυρα, ανέφερε αναλυτικά τους λόγους
για τους οποίους δεν πρέπει να καταργηθούν τα δύο αυτά Αστυν. Τμήματα. Ο πληθυσμός της Λευκάδας την
καλοκαιρινή περίοδο, δεκαπλασιάζεται και δεν προκύπτει δημοσιονομικό όφελος, διότι αυτά τα δύο Αστ.
Τμήματα φιλοξενούνται σε δημοτικά κτίρια. Θα καταθέσω ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό και θα
ήθελα τη σημερινή μας απόφαση για ενίσχυση της επερώτησης.
Ο κ. Βλάχος Ευστάθιος είπε: Ο ρόλος της Αστυνομίας σήμερα έχει αλλάξει προς το σκέλος της κοινωνικής
προσφοράς προς το καλύτερο. Αν η Κυβέρνηση θέλει να αποδυναμώσει τα χωριά από το να νοιώθουν
ασφάλεια αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εφόσον συμφωνούμε όλοι θα πρέπει να βρούμε τρόπο, μιας και η ζωή
σήμερα χρειάζεται σύνθεση απόψεων, να ψάξουμε τρόπους που δραστικά η κοινωνία μας θέλει.
Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία, η πρόταση του εισηγητή.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα, με είκοσι πέντε
(25) ψήφους, αποφασίζει:
Αποδέχεται την πρόταση του εισηγητή και ζητάει:
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Την διατήρηση των δύο Αστυνομικών Τμημάτων Καρυάς & Βασιλικής και την επαρκή στελέχωσή
τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο έργο τους.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καββαδάς Θωμάς ψηφίζει την εισήγηση με τη προσθήκη ότι η Πολιτική
και Αστυνομική ηγεσία, να δει το θέμα με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και Αστυνομικών και
όχι της εξοικονόμησης χρημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.304/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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