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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
"Κατά πλειοψηφία 23 με 4 εγκρίνει την
έκδοση
ψηφίσματος
για
το
ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων"
Αριθ. Συνεδρίασης : 16/10-07-2018
Αριθ. Απόφασης: 183/2018
Αριθ. Θέματος Πινακίου: 1
Στο Λαγκαδά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά, μετά από την υπ΄ αριθ. 16223/06-07-2018 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε όλα τα μέλη,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη
απαρτία, καθόσον σε σύνολο αριθμού σαράντα ενός (41) μελών, παρουσιάστηκαν είκοσι δύο
(22) μέλη, επιλήφθηκε της εξέτασης των επόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος
2. Αϊβατζίδης Παντελής
3. Αϊναλής Χρήστος
4. Αλβανού Άννα
5. Βακιάνης Παντελεήμων
6. Βράνος Θωμάς
7. Γεωργιάδης Ευστάθιος
8. Δεργιανλής Στυλιανός
9. Δημητρίου Κωνσταντίνος
10. Καλαϊτζής Άγγελος
11. Κομμάτας Αστέριος
12. Κοτσώνη Ελισσάβετ
13. Κούκος Γεώργιος
14. Κουτλιάνος Νικόλαος
15. Μάρκου Δημήτριος
16. Μαυρίδης Γρηγόριος
17. Μήττας Γεώργιος
18. Σάμου Χρυσή
19. Σισκούδης Αστέριος
20. Στόϊος Ηλίας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
21. Τζαγγάνας Ηλίας
22. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

1. Αναστασιάδης Ιωάννης
2. Ανδρεάδου Ελπινίκη
3. Αστερίου Αλκιβιάδης
4. Γεωργουδάκης Φίλιππος
5. Γρούσκος Τριαντάφυλλος
6. Δαργινάκης Παναγιώτης
7. Θεολόγου Βίκτωρ
8. Καλπάκης Νικόλαος
9. Κεμαλμάς Γεώργιος
10. Κολασίδης Ιωάννης
11. Λούρδα Βασιλεία
12. Μπρόζος Φώτιος
13. Ντίνα Λυκουρένζτου
Βαρβάρα
14. Πιπινίκας Λάζαρος
15. Σακονίδης Χαράλαμπος
16. Σαρίκου Άννα
17. Ταυρίδου Μαρία
18. Τζανής Μιχαήλ
19. Τουλουπίδης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης προσκλήθηκε και παρίσταται.
Για την τήρηση των πρακτικών οι υπάλληλοι του Δήμου Σαλματάς Αθανάσιος και
Σταμπουλής Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και οι
εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι κ.κ. Νόϊκος
Απόστολος Δ.Κ. Σοχού, Οξινάς Αστέριος Τ.Κ. Βερτίσκου, Μητσόπουλος Παντελεήμων Τ.Κ.
Καβαλαρίου και Μπρατάνης Αστέριος Τ.Κ. Όσσας.
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Λόγω κωλύματος της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίουκ.Ανδρεάδου Ελπινίκης, στη
σημερινή συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κοτσώνη
Ελισσάβετ.
Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι υπάρχουν και δύο (02) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,
για τα οποία το Σώμα, λόγω του κατεπείγοντός τους, ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτησή
τους. Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι σύμφωνα με το
άρθρο 67 παρ. 7 εδ. γ΄ του Ν. 3852/2010 «Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να
αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή
συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο
στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με
την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης». Δηλαδή επί του αποτελούμενου από 41 μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, οι
αποφάσεις για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, πρέπει να έχουν τουλάχιστον 21 θετικές
ψήφους.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεολόγου Βίκτωρ, Καλπάκης Νικόλαος, Ταυρίδου Μαρία και
Τουλουπίδης Γεώργιος προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολασίδης Ιωάννης προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης του
1ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεργιανλής Στυλιανός αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης
του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σισκούδης Αστέριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου
θέματος ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Θεολόγου Βίκτωρ και Ταυρίδου
Μαρία αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 13ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Τουλουπίδης Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του
25ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ: "Ψήφισμα για το ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων"
Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το
παρακάτω ψήφισμα για το ονοματολογικό ζήτημα των Σκοπίων:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρώτο
θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων, κατέληξε στα εξής:
Η «συμφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) συνιστά πολύ σοβαρή διπλωματική και εθνική ήττα
και είναι επιζήμια για τα συμφέροντα και το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.
Καμιά ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε αναγνωρίσει «μακεδονική» εθνότητα ή
«μακεδονική» γλώσσα, που συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων μας.
Η «συμφωνία» αυτή δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να σταθεί ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.
Η κυβέρνηση κατάφερε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, παρά την καλύτερη από κάθε άλλη
φορά συγκυρία και παρά τις καλύτερες από κάθε άλλη φορά συνθήκες.
Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει
στους διεθνείς οργανισμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι
δεν πρόκειται να δεχτούμε το σφετερισμό της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας και του
ονόματος της Μακεδονίας.
1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με τη «συμφωνία των Πρεσπών».
2. Καλούμε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα να μην
επικυρώσουν ποτέ αυτή την εθνικά επιζήμια «συμφωνία» και να αποτρέψουν τη δημιουργία
τετελεσμένων.
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3. Καλούμε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά
κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην αποχωρήσουν, αλλά να συμμετέχουν και να
ψηφίσουν ενάντια στη «συμφωνία των Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική
Βουλή.
4. Ζητούμε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψήφισμα για τη «συμφωνία των
Πρεσπών», ώστε να δοθεί στους πολίτες της χώρας το νόμιμο δικαίωμά τους να
επικυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή τη «συμφωνία», που αφορά μείζον εθνικό θέμα, την
Ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας».
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργός δημότης
Δήμος Λαγκαδά» κ. Ταυρίδου Μαρία, η οποία είπε ότι διαφωνεί με το παραπάνω κείμενο
ψηφίσματος και κατέθεσε δικό της κείμενο.
Τέλος λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος κ. Καραγιάννης Ιωάννης, μεταξύ άλλων είπε ότι
είναι υποχρέωσή μας να εγκρίνουμε την έκδοση ψηφισμάτων για πολύ σοβαρά θέματα. Είναι
υποχρέωσή μας να πάρουμε θέση για το σοβαρό αυτό θέμα, για το οποίο άλλωστε πήραν
θέση όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Βορείου Ελλάδος, των Περιφερειών, των
Μητροπόλεων, των Επιμελητηρίων κ.λ.π.
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε υπόψη του, το άρθρο 65
του Ν. 3852/2010, το κείμενο του ψηφίσματος, το κείμενο της δημοτικής παράταξης
«Ενεργός δημότης Δήμος Λαγκαδά», την προφορική ενημέρωση του κ. Δημάρχου και μετά
από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την
απομαγνητοφώνηση και ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία είκοσι τρεις (23)
Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ, ένας (01) Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Καλαϊτζής
Άγγελος, ψήφισε κατά και τρεις (03) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος,
Θεολόγου Βίκτωρ και Ταυρίδου Μαρία δήλωσαν παρών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 23 με 4

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για το ονοματολογικό ζήτημα των
Σκοπίων:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρώτο
θέμα τις εξελίξεις στο ζήτημα των Σκοπίων, κατέληξε στα εξής:
Η «συμφωνία των Πρεσπών» (17.6.2018) συνιστά πολύ σοβαρή διπλωματική και εθνική ήττα
και είναι επιζήμια για τα συμφέροντα και το μέλλον της χώρας και των Ελλήνων πολιτών.
Καμιά ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν δεν είχε αναγνωρίσει «μακεδονική» εθνότητα ή
«μακεδονική» γλώσσα, που συνιστούν τη ρίζα του αλυτρωτισμού των γειτόνων μας.
Η «συμφωνία» αυτή δεν είναι βιώσιμη και δεν μπορεί να σταθεί ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.
Η κυβέρνηση κατάφερε το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, παρά την καλύτερη από κάθε άλλη
φορά συγκυρία και παρά τις καλύτερες από κάθε άλλη φορά συνθήκες.
Ως Έλληνες πιστεύουμε και στηρίζουμε το δικαίωμα του κράτους των Σκοπίων να εισέλθει
στους διεθνείς οργανισμούς της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Αλλά θέλουμε να καταστήσουμε σαφές
ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε το σφετερισμό της Ιστορίας, της ταυτότητας, της γλώσσας και
του ονόματος της Μακεδονίας.
1. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας με τη «συμφωνία των Πρεσπών».
2. Καλούμε πρωτίστως την ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα να μην
επικυρώσουν ποτέ αυτή την εθνικά επιζήμια «συμφωνία» και να αποτρέψουν τη δημιουργία
τετελεσμένων.
3. Καλούμε, εκτός από την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, όλα τα πολιτικά
κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην αποχωρήσουν, αλλά να συμμετέχουν και να
ψηφίσουν ενάντια στη «συμφωνία των Πρεσπών» όταν εισαχθεί προς κύρωση στην ελληνική
Βουλή.
4. Ζητούμε από την κυβέρνηση να διενεργήσει δημοψήφισμα για τη «συμφωνία των
Πρεσπών», ώστε να δοθεί στους πολίτες της χώρας το νόμιμο δικαίωμά τους να
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επικυρώσουν ή να απορρίψουν αυτή τη «συμφωνία», που αφορά μείζον εθνικό θέμα, την
Ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας».
Η δημοτική παράταξη «Ενεργός δημότης Δήμος Λαγκαδά» κατέθεσε δικό της κείμενο.

Αριθμός Απόφασης 183/2018
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος
2. Αϊβατζίδης Παντελής
3. Αϊναλής Χρήστος
4. Αλβανού Άννα
5. Βακιάνης Παντελεήμων
6. Βράνος Θωμάς
7. Γεωργιάδης Ευστάθιος
8. Δεργιανλής Στυλιανός
9. Δημητρίου Κωνσταντίνος
10. Θεολόγου Βίκτωρ
11. Καλαϊτζής Άγγελος
12. Καλπάκης Νικόλαος
13. Κολασίδης Ιωάννης

14. Κομμάτας Αστέριος
15. Κούκος Γεώργιος
16. Κουτλιάνος Νικόλαος
17. Μάρκου Δημήτριος
18. Μαυρίδης Γρηγόριος
19. Μήττας Γεώργιος
20. Σισκούδης Αστέριος
21. Σάμου Χρυσή
22. Στόϊος Ηλίας
23. Ταυρίδου Μαρία
24. Τζαγγάνας Ηλίας
25. Τζιαμπάζης Θεόδωρος
26. Τουλουπίδης Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
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