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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/07-02-2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 24/2018
Περίληψη
«Ψήφισμα σχετικά με την χρήση του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» από το κράτος
των Σκοπίων»
Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07 Φεβρουαρίου
του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου υπό την Προεδρία του κ.
Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από την αριθμ. πρωτ. 1245/02-02-2018 γραπτή
πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με
αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη και απόντα 12
μέλη, επί συνόλου 27 μελών:
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Βαϊραμίδης Στέφανος
Γιαπαύλος Νικόλαος
Ζεκερίδης Χαράλαμπος
Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ
Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμ.
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Χαριτωνίδης Ιωάννης
Μπενάζης Ευάγγελος
Κωνσταντινίδου Ελένη
Μπερμπερίδης Αθανάσιος
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ΠΑΡΟΝΤΑ
Παπαδόπουλος Παρασκευάς
Σερέτης Ανέστης
Στάντζιος Πασχάλης
Τοκούτσης Παντελεήμων
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΑ
Δημητριάδου Ιωάννα
Χαλκίδης Χαράλαμπος
Ιωάννου Χρήστος
Παπάζογλου Μιχαήλ
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Σαραπάρης Κων/νος
Τίρλας Δημήτριος
Φωτιάδης Κυριάκος
Μόρφης Σωτήριος
Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου Π
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Μαλακάκης Παναγιώτης
Μουλιστάνος Αθανάσιος
Τεμίρογλου Ιάσονας
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Δοξάτου Αλεξίου Νικόλαος, Αγ. Αθανασίου Ακριτίδου Φωτεινή, Καλαμπακίου Βέτος
Γρηγόριος, Φτελιάς Παγκάκης Κων/νος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας
Παρασκευής Αχουριώτου Σοφούλα & Αγοράς Εξουζίδης Αναστάσιος
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών κοινοτήτων
Κυργίων Γεωργόπουλος Γεώργιος, Κεφαλαρίου Καλεάδης Ιωάννης, και οι Πρόεδροι των
Τοπικών Κοινοτήτων Νεροφράκτου Δερβίδης Θεολόγος, Πηγαδίων Κοσμίδης Αβραάμ,
Καλαμώνα Λαφτσίδης Ιωάννης αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο κ. Δήμαρχος Δαλακάκης Δημήτριος, ο οποίος
κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπερμπερίδης Αθανάσιος, Μουλιστάνος Αθανάσιος &
Χαριτωνίδης Ιωάννης ενημέρωσαν ότι λόγω εργασίας δεν μπορούν να παραβρεθούν
στην συνεδρίαση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σαραπάρης Κωνσταντίνος αποχώρησε στο 1ο θέμα εκτός
της ημερήσιας διάταξης, η Καραγιαννίδου – Συμεωνίδου Παρασκευή στο 8ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ο Σερέτης Ανέστης στο 1ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης & οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Τοκούτσης Παντελής & Κωνσταντούδη Στυλίδου Μαρία,
Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα αποχώρησαν στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Καραγαϊτάνη Ιωάννα
Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής &
Διαφάνειας, και Λατσίνογλου Αθανάσιος, Διευθυντής Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 69 του Ν.
3852/2010.
Με την υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση του Σώματος, οι υπ’ αριθμ.
7,8,9,10,11,12,13,14/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε
ομόφωνα το σώμα, συζητήθηκαν εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της
συνεδριάσεως.
Επίσης μετά από πρόταση του Δημάρχου αποσύρθηκε το 16ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης προκειμένου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση με εισήγηση
της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με
την περίληψη, τόνισε την ανάγκη το σώμα να συντάξει ψήφισμα σχετικά με την χρήση
του ονόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» από το κράτος των Σκοπίων. & διάβασε σχέδιο
ψηφίσματος το οποίο έχει ως κάτωθι:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ εκφράζοντας τα αισθήματα και
την αγωνία της Κοινωνίας μας για την Μακεδονία, δηλώνει απερίφραστα ότι η
Μακεδονία είναι ΜΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ από αρχαιοτάτων χρόνων.
Η ιστορία της είναι πάνω από 3.200 χρόνια και αυτή η ένδοξη ιστορία δεν
παραγράφεται, δεν πλαστογραφείται ούτε χαρίζεται.
Καλούμε την Κυβέρνηση, που διαπραγματεύεται αυτή την στιγμή με το Κράτος των
Σκοπίων, για την πραγματική του ονομασία, καθώς και όλα τα πολιτικά κόμματα να
σταθούν στο ύψος των εθνικών περιστάσεων και να σεβαστούν την ιστορία μας και
την βούληση εκατομμυρίων Ελλήνων, στην Ελλάδα και σε όλη την Υφήλιο .
Το όνομα Μακεδονία να μην υπάρχει ούτε ως συνθετικό, ούτε ως παράγωγο στο
όνομα της γείτονος Χώρας, η οποία έχει το δικό της Σλαβικό όνομα Βαρντάσκα ( χώρα
του Βαρδάρη ) και οφείλει να χρησιμοποιεί αυτό και όχι το δικό μας .
Η Κοινωνία μας μπορεί να αντιμετωπίζει πολλά και δύσκολα οικονομικά
προβλήματα, ουδέποτε όμως απώλεσε την αξιοπρέπεια της, την εθνική της
υπερηφάνεια και την φιλοπατρία της».
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. .Οι απόψεις αυτών και οι όποιες
τυχόν αντιρρήσεις αυτών, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1
του Ν. 3852/2010, το σχέδιο ψηφίσματος, μετά από συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει ψήφισμα ως ακολούθως:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ εκφράζοντας τα αισθήματα και την
αγωνία της Κοινωνίας μας για την Μακεδονία, δηλώνει απερίφραστα ότι η
Μακεδονία είναι ΜΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ από αρχαιοτάτων χρόνων.
Η ιστορία της είναι πάνω από 3.200 χρόνια και αυτή η ένδοξη ιστορία δεν
παραγράφεται, δεν πλαστογραφείται ούτε χαρίζεται.
Καλούμε την Κυβέρνηση, που διαπραγματεύεται αυτή την στιγμή με το Κράτος των
Σκοπίων, για την πραγματική του ονομασία, καθώς και όλα τα πολιτικά κόμματα να
σταθούν στο ύψος των εθνικών περιστάσεων και να σεβαστούν την ιστορία μας και
την βούληση εκατομμυρίων Ελλήνων, στην Ελλάδα και σε όλη την Υφήλιο .
Το όνομα Μακεδονία να μην υπάρχει ούτε ως συνθετικό, ούτε ως παράγωγο στο
όνομα της γείτονος Χώρας, η οποία έχει το δικό της Σλαβικό όνομα Βαρντάσκα ( χώρα
του Βαρδάρη ) και οφείλει να χρησιμοποιεί αυτό και όχι το δικό μας .
Η Κοινωνία μας μπορεί να αντιμετωπίζει πολλά και δύσκολα οικονομικά
προβλήματα, ουδέποτε όμως απώλεσε την αξιοπρέπεια της, την εθνική της
υπερηφάνεια και την φιλοπατρία της
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 24/07-02-2018.
Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΙΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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