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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιουλίου του έτους 2014 και
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 379/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 30/7/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 379
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
15/30-7-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ
΄Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της
Γάζας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
19.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 18940/25-7-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

15) Βερίλλης ∆οµήνικος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

3) Κατσιαβάρας Θωµάς

4) Ζορµπάς Ιωάννης

18) Τσίπρας Εµµανουήλ

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

5) Καραγιάννης Νικόλαος

19) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Νασιάκου Αλεξάνδρα

6) Κωτούλας Φίλιππος

20) Παπαδηµητρίου Φώτιος

6) Παπαγεωργίου Σταύρος

7) Μαρκινός Αθανάσιος

21) Αρχοντής ∆ηµήτριος

7) Καρκαλέτση Θεοδώρα

8) Μουζιούρας Νικόλαος

22) Τσαντήλας Βασίλειος

8) Ντελής Ιωάννης

9) Μπατζιάκας Βασίλειος

9) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μπουραζάνης Αθανάσιος

10) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

11) Χάρµπας Θωµάς

12) Σούφλα Ουρανία

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

13) Τσιούκης Λάµπρος
14) Χλαπάνας Ηλίας

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 22), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Κωνσταντίνου Παπαλού.
Προεδρεύοντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μαρκινού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
2 άρθρου 69 Ν. 3852/2010.
---------------------

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και πριν από
τη διαδικασία των ερωτήσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τσίπρας ζήτησε το λόγο από τον
προεδρεύοντα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να καταθέσει στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ένα σχέδιο ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη

λωρίδα της Γάζας.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων ζήτησε από τον κ. ∆ήµαρχο και από τα µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου εάν υπάρχει αντίρρηση για κατάθεση του ψηφίσµατος.

αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “΄Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς
βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της Γάζας”.
Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισήλθε στη συζήτηση του θέµατος σχετικά µε
“΄Εκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τους Ισραηλινούς βοµβαρδισµούς στη λωρίδα της
Γάζας” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το σχέδιο ψηφίσµατος το οποίο κατέθεσε ο κ. Τσίπρας και το οποίο έχει ως εξής:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας καταδικάζει τη βάρβαρη και
εγκληµατικ ή επίθεση του κράτους του Ισ ραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού εκφράζει
την αµέριστη αλληλεγγύη του στο λ αό της Παλαιστίνης και κ αλεί τους Καρδιτσιώτες να
συµπαραταχθούν µαζί του ώστε να δυν αµώσει το κύµα καταδίκης του Ισραήλ και να
εκφράσουν έµπρακτα την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό. Για τις αιµατηρές
αυτές εξελίξεις τεράστιες είναι και οι ευθύνες των ΗΠΑ που µε κάθε τρόπο στηρίζουν
την

καταπίεση από

την

πλευρά

του Ισραήλ

και

την

αιµορραγία

του λαού

των

Παλαιστινίων. Ε υθύν ες παράλληλα έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί τη
γραµµή των ίσων αποστάσεων εξισώνοντας το θύτη µε το θύµα και ταυτόχρονα
αναπτύσσει συνεργασία µε το Ισραήλ σε στρατιωτικό, οικονοµικό και πολιτικ ό επίπεδο.
Το ∆ηµοτικ ό Συµβούλιο Καρδίτσας απαιτεί:
• να

καταδικ αστεί

από

Παλαιστινιακ ού λαού

όλα

τα

θεσµικ ά

όργανα

το

έγκλ ηµα

σε

βάρος

του

• να σταµατήσουν άµεσα οι συνεχιζόµενες αεροπορικές επιδροµές και οι χερσαίες
επιδροµές των Ισραηλινών
• να αποχωρήσει ο στρατός κατοχής του Ισραήλ
• να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούµενοι από τις Ισρ αηλινές φυλακές
• να γκρεµιστεί το απαράδεκτο τείχος του διαχωρισµού και ν α αρθεί κάθε µορφής
αποκλεισµός των Παλαιστινίων στη ∆υτικ ή όχθη και τη λωρίδα της Γάζας
• να

σταµατήσουν

οι

εποικισµοί

και

να

αποχωρήσουν

οι

έποικοι

που

εγκαταστάθηκαν πέρ α από τα σύνορα του ‘67
• να αναγνωριστεί το δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων
στις εστίες τους µε βάση τις σχετικές συµφωνίες του ΟΗΕ
• να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυµνάσια από τη µεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι συµφωνίες στρ ατιωτικής συνεργασίας µε το κράτος του Ισραήλ
• να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος τα σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την
ανατολική Ιερουσαλ ήµ
Είναι ζητήµατα που όπως βλέπετε έχουν γίνει αποδεκτά από πλήθος ψηφισµάτων
και του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και άλλων θεσµικών οργάνων δε νοµίζω ότι
υπάρχει κάποιο θέµα διαφωνίας µε αυτά είναι αιτήµατα τα οποία είναι παγκ οίνως
γνωστά και παγκοίνως αποδεκτά.

2. Την τοποθέτ ηση του ∆ηµάρχου ο οποίος συµφωνεί µε το περ ιεχόµενο του
ψηφίσµατος ακόµη κι αν υπάρχει
που ζει ο άµαχος πλ ηθυσµός

µια κάποια λεκτική υπερ βολή µπροστά στο δράµα

και ότι αυτοί είναι παραδεκτοί µπροστά στο δράµα

το

οποίο συγκλονίζει όλους.

3. Την

τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψ ηφίας κ. Βερίλλ η ο οποίος

τόνισε ότι είναι πολύ θετικ ή η πρωτοβουλία του κυρ ίου Τσίπρα και συµφωνεί η
παράταξή του, διότι το ζήτηµα δεν είναι πολιτικό και πρόκειται

περί ενός δράµατος,

ενός εγκλήµατος για µια γενοκτονία η οποία κράτησε δεκαετίες ολόκληρες.
4. Την τοποθέτηση του κ. Αρχοντή ο οποίος συµφώνησε µε την έκδοση του
ψηφίσµατος όπως έχει.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις
κ.λ.π.

τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων

Αποφάσισε οµόφωνα

Καταδικάζει τη βάρ βαρη και εγκληµατικ ή επίθεση του κράτους του Ισραήλ κατά
του

Παλαιστινιακού

λαού

εκφράζει

την

αµέριστη

αλληλεγγύη

του

στο

λαό

της

Παλαιστίνης και καλεί τους Καρδιτσιώ τες να συµπαραταχ θούν µαζί του ώστε να
δυναµώσει το κύµα καταδίκης του Ισραήλ και να εκφράσουν έµπρακτα την αλληλ εγγύη
τους στον Παλ αιστιν ιακό λαό. Για τις αιµατηρές αυτές εξελίξεις τεράστιες είναι και οι
ευθύνες των ΗΠΑ που µε κάθε τρόπο σ τηρίζουν την καταπίεση από την πλευρά του
Ισραήλ και την αιµορραγία του λαού τω ν Παλαιστινίων. Ευθύνες παράλληλα έχει και η
Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί τη γρ αµµή των ίσων αποστάσεων εξισώνοντας το
θύτη µε το θύµα και ταυτόχρον α αναπτύσσει συνεργασία µε το Ισραήλ σε στρατιωτικό,
οικονοµικό κ αι πολιτικό επίπεδο.
Το ∆ηµοτικ ό Συµβούλιο Καρδίτσας απαιτεί:
• να

καταδικ αστεί

από

όλα

τα

θεσµικ ά

όργανα

το

έγκλ ηµα

σε

βάρος

του

Παλαιστινιακ ού λαού
• να σταµατήσουν άµεσα οι συνεχιζόµενες αεροπορικές επιδροµές και οι χερσαίες
επιδροµές των Ισραηλινών
• να αποχωρήσει ο στρατός κατοχής του Ισραήλ
• να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούµενοι από τις Ισρ αηλινές φυλακές
• να γκρεµιστεί το απαράδεκτο τείχος του διαχωρισµού και ν α αρθεί κάθε µορφής
αποκλεισµός των Παλαιστινίων στη ∆υτικ ή όχθη και τη λωρίδα της Γάζας
• να

σταµατήσουν

οι

εποικισµοί

και

να

αποχωρήσουν

οι

έποικοι

που

εγκαταστάθηκαν πέρ α από τα σύνορα του ‘67
• να αναγνωριστεί το δικαίωµα επιστροφής όλων των Παλαιστινίων προσφύγων
στις εστίες τους µε βάση τις σχετικές συµφωνίες του ΟΗΕ
• να ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυµνάσια από τη µεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και οι συµφωνίες στρ ατιωτικής συνεργασίας µε το κράτος του Ισραήλ
•

να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος τα σύνορα του 1967 µε πρωτεύουσα την
ανατολική Ιερουσαλ ήµ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 379/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΙΝΟΣ ΑΘΑΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

