ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ

Αξ. Απόθαζεο: 15/2022

ΓΖΚΟ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000
FAX: 213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 2837/10-2-2022

ΑΠΟΠΑΚΑ



Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 9.2.2022 ηαθηηθήο
Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2022 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


Δ.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε πξόηαζεο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. πκβνύισλ θ.θ.
Αι.Γνύια θαη Δπη.Παπαινπθά γηα θαηαδίθε νπαδηθήο βίαο θαη ηήξεζεο ελόο
ιεπηνύ ζηγήο ζηε κλήκε ηνπ αδηθνρακέλνπ Άιθε Θακπαλνύ»
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. 73 θαζώο θαη ησλ πξνεγνύκελσλ
ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ) ζήκεξα ζηηο 9.2.2022, εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ
Ιπθείνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ύζηεξα
από ηελ αξηζ. πξση. 1583/28-1-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο
4/2022) 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») θαη δεδνκέλνπ όηη ε αξρηθά
πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 2/2/2022, εκέξα Ρεηάξηε, ώξα 7 κ.κ. θαη ζηνλ ίδην ρώξν
ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. κεηαηέζεθε γηα ηηο 9/2/2022, θαηόπηλ έγθαηξεο
ειεθηξνληθήο (κέζσ e-mail) ελεκέξσζεο όισλ ησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο από ηνλ
Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π. θαη γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο.
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΗΧΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ
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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 32 παξόληεο
θαη 1 απνύζα, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
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
Γξεηδειηάο Υξήζηνο

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

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ.
Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Η.Εαραξηάδεο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ
ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ..
 Ν θ. Σξ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Ι.Γεσξγακιήο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Απνπζίεο :
Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Α.Ξαπαθώζηα 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
2ν 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.
2ν ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν Ξξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 2ν Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο έζεζε
αξρηθά ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ αξηζ. εηζ. πξση. 2595/9-2-2022 πξόηαζε ησλ
αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ θ.θ. Αι.Γνύια θαη Δπη. Ξαπαινπθά, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Ξξνο ηνλ Γήκαξρν,
ηνλ Ξξόεδξν θαη
ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Ξξόηαζε θαηαδίθεο ηεο νπαδηθήο βίαο θαη ηήξεζεο ελόο ιεπηνύ ζηγήο ζηε κλήκε ηνπ
αδηθνρακέλνπ Άιθε Θακπαλνύ
Ξαξαθαινύκε λα ηεξεζεί ελόο ιεπηνύ ζηγή ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνπιίνπ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Ρεηάξηε 9 Φεβξνπαξίνπ, σο ειάρηζηνο θόξνο ηηκήο
ζηε κλήκε ηνπ αδηθνρακέλνπ, κόιηο ζηα 19 ηνπ ρξόληα, Άιθε Θακπαλνύ, πνπ
δνινθνλήζεθε κε νπαδηθά θίλεηξα.
Δπίζεο, νθείινπκε λα θαηαδηθάζνπκε ηα απμαλόκελα πεξηζηαηηθά νπαδηθήο βίαο πνπ,
όπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, θαίλεηαη λα παίξλνπλ ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Όινη καο
έρνπκε γίλεη άιισζηε -πξόζθαηα αιιά θαη ζην παξειζόλ- κάξηπξεο πεξηζηαηηθώλ
νπαδηθήο βίαο θαη ζην Γήκν καο.
Ρέινο, θαη ελ όςεη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ θαη ηεο κεγάιεο
επηζθεςηκόηεηαο ζε απηό, αο ζθεθηνύκε σο Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηπρόλ δξάζεηο πνπ,
ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο θνξείο, ζα πξνιάβνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο γηα
ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο καζεηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο πεξηνρήο
καο.
Κε εθηίκεζε
Νη αλεμάξηεηνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Αιέθνο Γνύιαο
Δπηπρία Ξαπαινπθά
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.
Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνύξνο, πξόηεηλε ην αθόινπζν ζρέδην ςεθίζκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο,
κε ηελ πξνζζήθε ζε απηό ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο ησλ
αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ:
Θαηαζέησ πξόηαζε γηα θαηαδίθε ηεο όπνηαο βίαο ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, νπαδηθήο, ε
νπνία ηειεπηαία εκθαλίδεη ην πην αθξαίν θαη ζθιεξό πξόζσπό ηεο, απ΄ όπνπ απηή θαη
αλ πξνέξρεηαη.
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Νη δνινθνλίεο, νη θαζηζηηθέο δξάζεηο, ε ζπίισζε πξνζσπηθνηήησλ θαη νη ύβξεηο
ελαληίνλ αζιεηώλ, νηθνγελεηώλ, πνιηηηθώλ πξνζώπσλ δελ απνηεινύλ ζηνηρεία ηνπ
αμηαθνύ ζπζηήκαηνο κηαο πγηνύο θνηλσλίαο.
Θαινύκε ηελ Ξνιηηεία λα αλαιάβεη άκεζα δξάζεηο κε πξάμεηο θαη απζηεξνύο λόκνπο
έηζη ώζηε απηά ηα θαηλόκελα λα πάςνπλ λα ηαιαλίδνπλ θαη λα δειεηεξηάδνπλ
εθθάλζεηο ςπραγσγηθήο εθηόλσζεο ηεο θνηλσλίαο όπσο πξέπεη λα είλαη απηή ηνπ
αζιεηηζκνύ.
Αο ζθεθηνύκε σο Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηπρόλ δξάζεηο πνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε
άιινπο θνξείο, ζα πξνιάβνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο
καζεηέο, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θηιάζινπο ηεο πεξηνρήο καο.
Δπίζεο, ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ.
Λ.Πεξεηάθεο πξόηεηλε ην αθόινπζν ζρέδην ςεθίζκαηνο επί ηνπ ζέκαηνο,
ελζσκαηώλνληαο ζε απηό ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα θαη κε ηελ αλσηέξσ πξόηαζε ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνύισλ:
Ζ απνηξόπαηα πξάμε ηεο δνινθνλίαο ηνπ 19ρξνλνπ ζηε Θεζζαινλίθε θέξλεη γηα κηα
αθόκε θνξά ζην πξνζθήλην ηελ νπαδηθή βία, αιιά θαη ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε
θαζηζηηθώλ ζπκκνξηώλ πνπ έρεη νμπλζεί ηα ηειεπηαία15 ρξόληα, ζηξεθόκελε θαη
ελαληίνλ ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο.
Φαηλόκελα πνπ βξίζθνπλ απέλαληη ηνλ θίιαζιν θόζκν θαη ζηελ πεξηνρή καο θαη πνπ
δπζηπρώο έρνπκε ίδηα πείξα κε πην πξόζθαηε ηελ δνινθνληθή επίζεζε ελάληηα ζηνλ
Θώζηα Ρνκπνύινγινπ έμσ από ην ζπίηη ηνπ.
Γηαρξνληθά, νη θπβεξλήζεηο βξίζθνπλ ηε ιύζε ζηελ ιήςε θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ,
πνπ ζπρλά αμηνπνηνύληαη ελάληηα ζην ιαό. Ρελ ίδηα ώξα βάδνπλ ηαθόπιαθα ζηνλ
εξαζηηερληθό αζιεηηζκό
Ζ έμαξζε ησλ νξγαλσκέλσλ επεηζνδίσλ, ε δεκηνπξγία θαη ε δξάζε νπαδηθώλ
ζηξαηώλ, πνπ κέζα ηνπο θσιηάδνπλ θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο, είλαη ζύκθπηα κε ηε
ζήςε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ, θαζώο αμηνπνηνύληαη γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηδηώμεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηόλ.
Κόλν κε ηελ απεκπινθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο από ηνλ αζιεηηζκό, κπνξνύλ λα
αληηκεησπηζηνύλ ζηε ξίδα ηνπο απηά ηα θαηλόκελα. Πε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε
απνζύλδεζε ησλ ΞΑΔ από ην ‘ζηνίρεκα’ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ππνπξγείν
Δκπνξίνπ.
Αλαγθαία θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνύ ζην ζρνιείν θαη ζηε
γεηηνληά, κε αλνηρηνύο θαη δσξεάλ αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ θίιαζινπ αηζζήκαηνο. Θαινύκε ην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο λα αλαιάβεη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζε απηή ηελ
θαηεύζπλζε.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Ξξόεδξνο έζεζε ηελ θαηαηεζείζα
πξόηαζε από ηε «Ιατθή Ππζπείξσζε» κε ηελ πξνζζήθε από ηνπο αλεμαξηήηνπο Γεκ.
Ππκβνύινπο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηώλ αθελόο θαη ηελ πξόηαζε
ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξόκελε πξνζζήθε αθεηέξνπ ζε ςεθνθνξία
ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.



πέξ ηεο πξόηαζεο ηεο «Ι.Π.», σο ζπκπιεξώζεθε θαηά ηα αλσηέξσ,
ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιόπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.
Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπόθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο,
Γ.Αλαγλώζηνπ,
Ξ.Ιαδαξίδεο,
Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο,
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Θ.Ρνκπνύινγινπ, Ξ.Αζαλαζόπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνύκα, Η.Εαραξηάδεο,
Δ.Ξαπαινπθά θαη Α.Γνύιαο (ζύλνιν 17).


πέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, σο ζπκπιεξώζεθε θαηά ηα αλσηέξσ,
ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη Ι.Γεσξγακιήο, Ζι.Ράθαο, Π.Γξακκέλνο,
Γ.Θαληαξέιεο,
Π.Θνζθνιέηνο,
Π.Κπεξδέζεο,
Θ.Κπίγαιεο,
Γ.Θαξαβίαο,
Κ.Θνπηζάθεο, Σ.Θνπεινύζνο, Α.Θσλζηαληηλίδεο, Α.Ιέθθαο θαη Π.Αιεθξαγθή
(ζύλνιν 13).
 Θαηά θαη ησλ δύν αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηάρζεθε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ.
Η.Νπζηακπαζίδεο.

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηηο θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο, 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
(17 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ «Ι..»-13 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ-1 ΘΑΣΑ ΑΚΦΟΣΔΡΧΛ)

Δγθξίλεη ην ππνβιεζέλ από ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.»,
όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηνπο αλεμαξηήηνπο Γεκ. Ππκβνύινπο θ.θ. Αιέμαλδξν
Γνύια θαη Δπηπρία Ξαπαινπθά ςήθηζκα γηα θαηαδίθε ηεο νπαδηθήο βίαο, ην νπνίν
έρεη σο εμήο:
Ζ απνηξόπαηα πξάμε ηεο δνινθνλίαο ηνπ 19ρξνλνπ ζηε Θεζζαινλίθε θέξλεη γηα κηα
αθόκε θνξά ζην πξνζθήλην ηελ νπαδηθή βία, αιιά θαη ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε
θαζηζηηθώλ ζπκκνξηώλ πνπ έρεη νμπλζεί ηα ηειεπηαία15 ρξόληα, ζηξεθόκελε θαη
ελαληίνλ ηεο αγσληζηηθήο δξάζεο ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο.
Φαηλόκελα πνπ βξίζθνπλ απέλαληη ηνλ θίιαζιν θόζκν θαη ζηελ πεξηνρή καο θαη πνπ
δπζηπρώο έρνπκε ίδηα πείξα κε πην πξόζθαηε ηελ δνινθνληθή επίζεζε ελάληηα ζηνλ
Θώζηα Ρνκπνύινγινπ έμσ από ην ζπίηη ηνπ.
Γηαρξνληθά, νη θπβεξλήζεηο βξίζθνπλ ηε ιύζε ζηελ ιήςε θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ,
πνπ ζπρλά αμηνπνηνύληαη ελάληηα ζην ιαό. Ρελ ίδηα ώξα βάδνπλ ηαθόπιαθα ζηνλ
εξαζηηερληθό αζιεηηζκό.
Ζ έμαξζε ησλ νξγαλσκέλσλ επεηζνδίσλ, ε δεκηνπξγία θαη ε δξάζε νπαδηθώλ
ζηξαηώλ, πνπ κέζα ηνπο θσιηάδνπλ θαζηζηηθέο ζπκκνξίεο, είλαη ζύκθπηα κε ηε
ζήςε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ αζιεηηζκνύ, θαζώο αμηνπνηνύληαη γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηδηώμεηο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηόλ.
Κόλν κε ηελ απεκπινθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο από ηνλ αζιεηηζκό, κπνξνύλ λα
αληηκεησπηζηνύλ ζηε ξίδα ηνπο απηά ηα θαηλόκελα. Πε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε
απνζύλδεζε ησλ ΞΑΔ από ην ‘ζηνίρεκα’ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ππνπξγείν
Δκπνξίνπ.
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Αλαγθαία θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηζκνύ ζην ζρνιείν θαη ζηε
γεηηνληά, κε αλνηρηνύο θαη δσξεάλ αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ θίιαζινπ αηζζήκαηνο. Θαινύκε ην Γήκν Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο λα αλαιάβεη δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο ζε απηή ηελ
θαηεύζπλζε.

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 15/2022.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΗΧΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
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
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
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Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

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

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πύκβνπιν επί ζεκάησλ Αζιεηηζκνύ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνύ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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