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Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 16.3.2022
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 6/2022 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ
Οπθξαλία»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξώζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 75 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 16.3.2022,
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ
Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη ΙαραλάΛ.Φ.), ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 4998/11-3-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ.
Ξξόζθιεζεο 6/2022) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε
θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ (ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αζζελή Γξακκαηέα
ηνπ Γ.Π. θ. Η.Νπζηακπαζίδε) ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. πιελ ηνπ 7νπ.
Ν Γξακκαηέαο : ΖΙΗΑ ΣΑΦΑ (ζην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.).
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 31 παξόληεο
θαη 2 απόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο

Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
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Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηόζν ε Αλαπιεξώηξηα Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή, όζν θαη ν
Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Γ.Π. ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.
ζπδεηήζεθε, ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ, σο ηειεπηαίν κεηαμύ ησλ ζεκάησλ
απηήο, ελώ θαηά ηα ινηπά ηεξήζεθε ε ζεηξά ησλ ζεκάησλ, όπσο απηά είραλ
εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Νη θ.θ. Θ.Κπίγαιεο θαη Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ.
 Νη θ..θ. Α.Ιέθθαο, Α.Γνύιαο θαη Η.Θαιακπόθεο απνρώξεζαλ από ηε Ππλεδξίαζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :
Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Α.Θσλζηαληηλίδεο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο
ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π..
Ν Ξξόεδξνο, παξόληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην
3ν ζέκα Δθηόο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ην Γ.Π. θαη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη,
ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.
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Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

3ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν Ξξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο έζεζε
ππόςε ηνπ Πώκαηνο α) ην απνζηαιέλ κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο (e-mail) από
1/3/2022 ζρέδην ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ην νπνίν, θαηόπηλ ζπδεηήζεσλ θαη
παξεκβάζεσλ από κέιε ηνπ Γ.Π. έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη έρεη σο εμήο:
Ρν ΓΠ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ πνιεκηθή ζύξξαμε ζηελ
Νπθξαλία θαη ηελ εηζβνιή ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ ζηελ αλεμάξηεηε απηή ρώξα.
Ρα ζύκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη άκαρνη νκνγελείο καο, νη πξόζθπγεο, νη
θαηαζηξνθέο, νη θίλδπλνη ελόο
νινθιεξσηηθνύ πνιέκνπ, νη δπζκελείο
αλζξσπηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ
θπξηαξρνύλ ζηηο ζθέςεηο καο.
Ζ εηζβνιή ηεο Οσζίαο ζηελ Νπθξαλία είλαη απαξάδεθηε από θάζε άπνςε, θαζώο ην
δηεζλέο δίθαην, ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ν δηάινγνο είλαη ηα
κόλα απνδεθηά κέζα επίιπζεο δηαθνξώλ κεηαμύ θξαηώλ. Θάζε βίαηε "αλαζεσξεηηθή"
πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλόξσλ ζηελ ήπεηξό καο αιιά θαη παγθόζκηα, όπσο θαη ε
πξνζβνιή ηεο θπξηαξρίαο ελόο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο από έλα ππέξηεξν ζε πνιεκηθή
ηζρύ είλαη θαηαδηθαζηέα.
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα απαίηεζε γηα εηξήλε θαη δεηάκε άκεζε
θαηάπαπζε ηνπ ππξόο.
Ν ζεβαζκόο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηώλ είλαη
αδηαπξαγκάηεπηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Θαηαζηαηηθό Σάξηε ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ.
θαη β) ην ππνβιεζέλ κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο (e-mail) από 1/3/2022 από ηε
δεκνηηθή παξάηαμε «Ιατθή Ππζπείξσζε Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο»
ζρέδην ςεθίζκαηνο κε βάζε έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Γηεζλή Ύθεζε
θαη Δηξήλε (Δ.Δ.Γ..Δ.) πνπ έρεη σο εμήο:
ΣΧΡΑ ΑΠΔΚΠΙΟΘΖ ΣΖ ΔΙΙΑΓΑ
ΑΠΟ ΣΟΛ ΗΚΠΔΡΗΑΙΗΣΗΘΟ ΠΟΙΔΚΟ!
ΘΑΚΗΑ ΓΗΔΤΘΟΙΤΛΖ ΑΠΟ ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΔΓΑΦΟ
ΣΗ ΑΚΔΡΗΘΑΛΟΛΑΣΟΨΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΛ ΟΤΘΡΑΛΗΑ!
Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηε Γηεζλή Ύθεζε θαη Δηξήλε (ΔΔΓΔ) θαηαδηθάδεη ηελ
απαξάδεθηε ζηξαηησηηθή εηζβνιή θη επέκβαζε ηεο Οσζίαο ζηελ Νπθξαλία. Ξξόθεηηαη
γηα ηελ έλαξμε ελόο πνιέκνπ αλάκεζα ζηηο ΖΞΑ, ην ΛΑΡΝ, ηελ ΔΔ κε ηε Οσζία ζε
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βάξνο ηνπ νπθξαληθνύ, ηνπ ξσζηθνύ θαη ησλ άιισλ ιαώλ ηεο πεξηνρήο, κε επίθεληξν
ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ηνπο δξόκνπο κεηαθνξάο ελέξγεηαο θη εκπνξεπκάησλ,
ηηο ζθαίξεο επηξξνήο.
Θαηαγγέιινπκε ηηο επζύλεο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΛΓ, ηνπ ΠΟΗΕΑ, ηνπ ΞΑΠΝΘ/ΘΗΛΑΙ
θαη ησλ άιισλ αζηηθώλ θνκκάησλ, πνπ ζην όλνκα ηεο πνιπδηαθεκηζκέλεο
γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο, εκπιέθνπλ ηε ρώξα καο ζην θνπβάξη ησλ
αληαγσληζκώλ θαη ηνπ πνιέκνπ. Ν ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο πνπ καίλεηαη απηή ηε
ζηηγκή ζηελ Νπθξαλία βάδεη ην ιαό καο ζε ζαλάζηκνπο θηλδύλνπο, ελώ παξάιιεια
θνξηώλεη ζηηο πιάηεο ηνπ ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ελεξγεηαθή θηώρεηα, σο ζπλέπεηέο
ηνπ.
Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε παίδεη κε ηε θσηηά ηνπ πνιέκνπ. Ππληάζζεηαη κε ηελ ΔΔ θαη
ην ΛΑΡΝ ζην όλνκα ησλ ιεγόκελσλ “ζπκβαηηθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ”. Νη
ΑκεξηθαλνΛΑΡΝτθέο
Βάζεηο,
πνπ
εληζρύζεθαλ
πεξηζζόηεξν
από
ηελ
Διιελνακεξηθαληθή Ππκθσλία πνπ πξνεηνίκαζε ν ΠΟΗΕΑ θαη πινπνηεί ε θπβέξλεζε
ηεο ΛΓ, βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκόηεηα θαη ζπκβάιινπλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο
ζηελ Νπθξαλία, κεηαηξέπνληαο ηελ Διιάδα ζε απέξαλην πνιεκηθό νξκεηήξην. Από
ηελ Αιεμαλδξνύπνιε κέρξη ηε Πνύδα ε ρώξα θη ν ιαόο καο ζηνρνπνηνύληαη.
Θαηαδηθάδνπκε ην γεγνλόο ηεο απνγείσζεο από ηε βάζε ζην Πηεθαλνβίθεην ησλ
πνιεκηθώλ ειηθνπηέξσλ Apache κε πξννξηζκό ηελ Ξνισλία, ώζηε λα ζπκβάιινπλ
ζηνπο πνιεκηθνύο ζρεδηαζκνύο ηνπ ΛΑΡΝ ζηελ Νπθξαλία.
Ζ ΔΔΓΔ αληηηάζζεηαη θαη θαηαδηθάδεη ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν! Δθθξάδεη ηελ
αιιειεγγύε ηεο ζηνλ νπθξαληθό, ζηνλ ξσζηθό θαη ζηνπο άιινπο ιανύο ηεο πεξηνρήο.
Νη ιανί δελ έρνπλ λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζηνλ έλαλ ή ζηνλ άιινλ ηκπεξηαιηζηή! Δίλαη
αλάγθε λα ζηνηρεζνύλ θάησ από ηε ζεκαία ηεο πάιεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ
ηνπο ζπκθεξόλησλ θη αλαγθώλ, ηνπ αγώλα γηα λα γίλεη θάζε ιαόο θπξίαξρνο θαη
λνηθνθύξεο ζηνλ ηόπν ηνπ!
Απαηηνύκε ηελ άκεζε απεκπινθή ηεο Διιάδαο από ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν κεηαμύ
ησλ ΖΞΑ – ΛΑΡΝ – ΔΔ θαη ηεο Οσζίαο ζηελ Νπθξαλία. Λα ζηακαηήζεη ε ζπκκεηνρή
ηεο Διιάδαο ζηηο ΑκεξηθαλνΛΑΡΝτθέο επηρεηξήζεηο πεξηθύθισζεο ηεο Οσζίαο! Λα κελ
ρξεζηκνπνηεζνύλ επξσαηιαληηθέο ππνδνκέο από ειιεληθό έδαθνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο
ζηελ Νπθξαλία. Λα μεισζνύλ όιεο νη επξσαηιαληηθέο βάζεηο θαη ππνδνκέο. Λα κελ
επηθπξσζεί ε Διιελνακεξηθαληθή Ππκθσλία γηα ηηο Βάζεηο. Θαλέλα ειιεληθό
ζηξαηησηηθό ζώκα λα κελ ζηαιεί ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Νπθξαλία ή ζε άιιεο
ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο. Απνδέζκεπζε από ην ΛΑΡΝ θαη ηελ ΔΔ.
Αζήλα, 24/2/2022

Σν γξαθείν ηύπνπ ηεο ΔΔΓΤΔ

Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ, θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο,
ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Ξξόεδξνο έζεζε ηα δύν αλσηέξσ
θαηαηεζέληα ςεθίζκαηα ζε ηαπηόρξνλε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.


πέξ ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαηά ηελ
Ππλεδξίαζε, ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Ι.Γεσξγακιήο, Ζι.Ράθαο,
Π.Γξακκέλνο,
Θ.Κπίγαιεο,

Γ.Θαληαξέιεο, Α.Ξαπαθώζηα, Π.Θνζθνιέηνο,
Γ.Θαξαβίαο,
Κ.Θνπηζάθεο,
Σ.Θνπεινύζνο,
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Π.Κπεξδέζεο,
Ξ.Γξεηδειηάο,

Γ.Αλαγλώζηνπ, Ξ.Ιαδαξίδεο, Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο, Θ.Ρνκπνύινγινπ,
Ξ.Αζαλαζόπνπινο, Α.Ιέθθαο, Π.Αιεθξαγθή θαη Αι.Γνύιαο (ζύλνιν 20).


πέξ ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ρσξίο ηηο επειζνύζεο ηξνπνπνηήζεηο,
ηάρζεθε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Η.Νπζηακπαζίδεο.



πέξ ηνπ ςεθίζκαηνο ηεο Ιατθήο Ππζπείξσζεο ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ.



Νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Αξ. Βαζηιόπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο,
Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπόθεο θαη Γ.Δκκαλνπήι (ζύλνιν 6) ηάρζεθαλ θαηά ηνπ
πνιέκνπ, ππέξ ηεο εηξήλεο, ππέξ ηεο ζηήξημεο ηεο Νπθξαλίαο, ππέξ ηεο
απνζηνιήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη θαηά ηεο εκπινθήο ηεο Διιάδαο.

Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνύκα, Η.Εαραξηάδεο θαη Δ.Ξαπαινπθά (ζύλνιν 4).

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα ππνβιεζέληα ςεθίζκαηα, ηηο ζέζεηο
ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ», ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ
θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο
ηζρύεη

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[20 ΤΠΔΡ ΦΖΦΗΚΑΣΟ ΓΖΚΑΡΥΟΤ (κε ηξνπνπνηήζεηο)-1 ΤΠΔΡ
ΦΖΦΗΚΑΣΟ ΓΖΚΑΡΥΟΤ (ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο)-4 ΤΠΔΡ ΦΖΦΗΚΑΣΟ
ΙΑΨΘΖ ΤΠΔΗΡΧΖ-6 ΤΠΔΡ ΘΔΔΧΛ «ΓΤΛΑΚΖ ΠΟΙΗΣΧΛ»]
Δγθξίλεη ην ππνβιεζέλ από ηνλ θ. Γήκαξρν ςήθηζκα γηα ηελ ξσζηθή εηζβνιή ζηελ
Νπθξαλία, ην νπνίν, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαηά ηελ Ππλεδξίαζε, έρεη σο εμήο:
Ρν ΓΠ ηνπ Γήκνπ ΛΦ-ΛΣ εθθξάδεη ηελ αγσλία ηνπ γηα ηελ πνιεκηθή ζύξξαμε ζηελ
Νπθξαλία θαη ηελ εηζβνιή ηνπ ξσζηθνύ ζηξαηνύ ζηελ αλεμάξηεηε απηή ρώξα.
Ρα ζύκαηα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη άκαρνη νκνγελείο καο, νη πξόζθπγεο, νη
θαηαζηξνθέο, νη θίλδπλνη ελόο
νινθιεξσηηθνύ πνιέκνπ, νη δπζκελείο
αλζξσπηζηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ
θπξηαξρνύλ ζηηο ζθέςεηο καο.
Ζ εηζβνιή ηεο Οσζίαο ζηελ Νπθξαλία είλαη απαξάδεθηε από θάζε άπνςε, θαζώο ην
δηεζλέο δίθαην, ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ν δηάινγνο είλαη ηα
κόλα απνδεθηά κέζα επίιπζεο δηαθνξώλ κεηαμύ θξαηώλ. Θάζε βίαηε "αλαζεσξεηηθή"
πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζπλόξσλ ζηελ ήπεηξό καο αιιά θαη παγθόζκηα, όπσο θαη ε
πξνζβνιή ηεο θπξηαξρίαο ελόο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο από έλα ππέξηεξν ζε πνιεκηθή
ηζρύ είλαη θαηαδηθαζηέα.
Δλώλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ παγθόζκηα απαίηεζε γηα εηξήλε θαη δεηάκε άκεζε
θαηάπαπζε ηνπ ππξόο.
Ν ζεβαζκόο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ησλ θξαηώλ είλαη
αδηαπξαγκάηεπηνο, ζύκθσλα κε ηνλ Θαηαζηαηηθό Σάξηε ηνπ Νξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ.
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 21/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΑΘΖΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΑΘΑΛΑΗΟ ΙΔΘΘΑ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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