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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Της αριθ. 3/24-01-2018  Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 

 
        Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου, σήμερα  την 24η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα   Τετάρτη και ώρα 

19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια Τακτική   Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 

Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. 220/19-1-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

Κουτεκίδου Μεταμόρφη, που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς 

Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, καθώς και στους Προέδρους των 

συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπρόσωπους Τοπικών Κοινοτήτων.  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών η Δήμαρχος Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα, ο προϊστάμενος 

της Οικονομικής Υπηρεσίας Χατζηπαναγιώτου Κων/νος, η υπάλληλος Τ.Υ. του Δήμου 

Πρωϊμάκη Σπυριδούλα και η ειδική συνεργάτης Παπαζώτου Κυριακή . 

Παρουσία του  Ειδικού  γραμματέα : Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ  με βαθμό Α΄  

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 96 του 

Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι στο  σύνολο των  (17) μελών παραβρέθηκαν (15) μέλη τα οποία 

είναι :    

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κουτεκίδου Μεταμόρφη 1.  Μουστακίδης Γεώργιος   
2. Ελευθεριάδης Χρήστος 2. Μαζαράκης Γεώργιος     
3. Ματζαρίδης Νικόλαος                 (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
4. Βογιατζόγλου Αναστάσιος  
5. Δίγκας Ιωάννης         
6. Ανανιάδης Ιορδάνης  
7. Τσακίρη Αθηνά  
8. Γιανταμίδης Ιορδάνης  
9. Εφραιμίδης Γεώργιος      
10. Κουκαριώτης Παναγιώτης    
11. Καγιάογλου Νικόλαος  
12. Σαχινίδης Σταύρος  
13. Κωνσταντινίδης Μιχαήλ  
14. Στυλιανίδης Αναστάσιος  
15. Παρλόγλου Μιχαήλ      

     

� Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι   

Δημοτικοί Σύμβουλοι Καγιόγλου Νικόλαος, Σαχινίδης Σταύρος και Εφραιμίδης Γεώργιος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσαγκαλίδης Λάζαρος   (Πρ.Συμβουλίου 

Τ.Κ.Αδριανής ) 

1. Βασιλειάδης Λάζαρος (Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ. 

Παρανεστίου) 

2. Παναγιωτίδου Κατίνα  (Πρ.Συμβουλίου Τ.Κ. 

Πλατανιάς)                  

2. Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος  (Πρ. Τ.Κ.Νικηφόρου)            

                (Δικαιολογημένα) 

3. Χατζησαββίδης Γεώργιος         (Εκπρ.Τ.Κ. 

Πλατανόβρυσης ) 

3. Λαζαρίδης Ιωάννης       (Εκπρ.Τ.Κ.Σίλλης)              

4.  Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος      (Εκπρ.Τ.Κ. 

Πτελέας) 

                 (Αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

5. Τσίνογλου Κων/νο      (Εκπρ.Τ.Κ. Ψηλής Ράχης)  

6. Δημητριάδης Γεώργιος    (Εκπρ.Τ.Κ. Ανω   

Πυξαρίου) 

 

7. Αλωνίδης Άνθιμος         (Εκπρ.Τ.Κ.Θόλου )  

 
� Το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 

 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις   

για τέσσερα  (4) θέματα  εκτός ημερήσιας διάταξης  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν.3852/2010  που είναι 

τα εξής: 

1) Έγκριση  Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του 3852/2010 μεταξύ του Δήμου 

Παρανεστίου και του Δήμου Προσοτσάνης. 

2)   Αποδοχή της απόφασης Ένταξης της πράξης: «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001770 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» 

3) Έγκριση των Μελετών του έργου με τίτλο: «Υποέργο 1: Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Παρανεστίου, Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών 

Δήμου Παρανεστίου και Πράσινου Σημείου της Δ.Ε. Νικηφόρου του Δήμου Παρανεστίου» της Πράξης : 

«ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001770 του  

Ε.Π « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και προϋπολογισμού 

951.000,00 ευρώ. 

4) «Έγκριση ή μη του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου Παρανεστίου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής 

παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης - Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία» και ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης».   

Τα ανωτέρω  θέματα κρίνονται  επείγοντα  προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου 

Κατόπιν η πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το κατεπείγον των θεμάτων . 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 

του Ν.3852/2010 αποφάσισε ομόφωνα   

α)για το κατεπείγον των θεμάτων   και  

β) την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων  για τα ανωτέρω θέματα.  
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19ο  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΘΕΜΑ:« Έκδοση Ψηφίσματος σχετικά με την χρήση του ονόματος 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από το κράτος των Σκοπίων.» 

 

 

 

     Η Πρόεδρος εισάγοντας το 19ο   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ. το 

αριθ. 79/15-12-2017  έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων 

Μακεδόνων, το οποίο έχει ως εξής: 

«ΘΕΜΑ: Υποστήριξη Καμπάνιας με Τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) σε συνεργασία με τις 

Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού και με την υποστήριξη πολλών οργανώσεων εντός Ελλάδος 

ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπιών, 

το οποίο αναμένεται να λυθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΤΠΕΞ κ.Ν.Κοτζιάς). Η 

έναρξη της καμπάνιας με τίτλο «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε με επίσκεψη στον 

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Προκόπη Παυλόπουλο, στον οποίον εκφράστηκαν οι ανησυχίες 

του μακεδονικού Ελληνισμού για την έκβαση των διαπραγματεύσεων που αφορούν στην 

προαναγγελθείσα (οριστική) λύση της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπιών. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΟΠΣΜ (ως πολιτιστικοί Σύλλογοι) για το εν λόγω θέμα πηγάζει από 

τη συσχέτιση της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπιών με φαινόμενα αλλοίωσης της γνήσιας 

Μακεδονικής Παράδοσης σε όλο το εύρος της Μακεδονίας, με προφανή στόχο την απόδειξη ύπαρξης 

(δήθεν) μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας. Στην Κεντροδυτική Μακεδονία εμφανίστηκαν δήθεν 

«παραδοσιακά» μουσικά συγκροτήματα που παίζουν με βουλγαροσκοπιανή χροιά και τραγουδούν στην 

αντίστοιχη γλώσσα, την οποία αποκαλούν «μακεδονική», η οποία αντικατέστησε τα κατά τόπους 

γλωσσικά ιδιώματα και πλέον θεωρείται από μεγάλο μέρος της νεολαίας (εσφαλμένα) ως η γλώσσα των 

προγόνων τους. Στην Ανατολική Μακεδονία διεξήχθησαν και διεξάγονται (δήθεν) επιστημονικές μελέτες 

επί της Μακεδονικής Παράδοσης που έχουν σαφή κατεύθυνση προς την απόδειξη της σλαβικής 

καταγωγής των ντόπιων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την Αλήθεια, την Ιστορική 

μνήμη και τη διαχρονική Σταθερότητα στην περιοχή αποδεχόμενοι μια ονομασία για το κρατίδιο των 

Σκοπιών που θα αντιπροσωπεύει την εθνολογική σύσταση του κρατιδίου των Σκοπιών και ΔΕ ΘΑ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ τον όρο «Μακεδονία». 

Στόχος της καμπάνιας είναι να δοθεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό εφόδιο (η βούληση των 

Ελλήνων πολιτών) στο Ελληνικό ΤΠΕΞ για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με σεβασμό 

στην Ιστορία και μέριμνα για μελλοντική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό θα γίνει σε πρώτη 

φάση με την ευαισθητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών, με δημιουργία κατά τόπους ενημερωτικών 

συναντήσεων και τη συλλογή υπογραφών, μέσω της ιστοσελίδας www.onomasia.gr, η οποία 

κατασκευάστηκε αποκλειστικά γι αυτόν τον σκοπό. Οι υπογραφές αφορούν στην αποστολή ψηφίσματος 

προς τον Πρωθυπουργό για τήρηση της απόφασης του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών του 1992 περί 

ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ επ' ουδενί TOT ΟΡΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Η προσπάθεια συλλογής υπογραφών θα 

διαρκέσει μέχρι την 31ι Ιανουάριου 2018. Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες 

αξιοποίησης των συγκεντρωθέντων υπογραφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας. 

 
Αριθμ. Απόφασης 25/2018 
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ΕΠΕΙΔΗ 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε γεωγραφικό προσδιορισμό (πχ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή 

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) δημιουργεί σαφείς συνθήκες αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπιών, 

υπονοώντας ότι υπάρχει και ΚΑΤΩ και ΝΟΤΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε χρονολογικό προσδιορισμό (πχ ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

προϋποθέτει ότι υπάρχει και ΠΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κι ότι OL Μακεδόνες μετοίκησαν στη ΝΕΑ κάτι το 

οποίο ΔΕ συμβαίνει, 

η χρήση του όρου «Μακεδονία» σε ως συνθετικό σε μία λέξη (πχ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ή 

ΝΟΒΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) υποδηλώνει ότι ΚΑΙ οι σλάβοι είναι Μακεδόνες ενώ ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχουν 

εθνολογικά με αυτήν την καταγωγή, 

η εθνολογική σύνθεση του κρατιδίου των Σκοπιών περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό πολιτών που: 

(α) δηλώνουν Αλβανοί, (β) αιτούνται την έκδοση Βουλγαρικού διαβατηρίου, ενώ μόλις ένα μικρό 

ποσοστό πολιτών δηλώνουν «Μακεδόνες» , 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

την έκδοση ψηφίσματος εκ του Δημοτικού Συμβουλίου για στήριξη της καμπάνιας με τίτλο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ». Αποτελεί την ύστατη προσπάθεια για έκφραση της λαϊκής 

βούλησης και ύψιστό δημοκρατικό δικαίωμα που θα συνεπικουρήσει στη Λήψη της σωστής απόφασης σ' 

αυτό το μείζον εθνικό θέμα.» 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά . 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010, 

Ν.3463/2006 και το αριθ.  79/15-12-2017  έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου  Ν.Δράμας , ανησυχώντας για τις εξελίξεις  και 

θέλοντας να εκφράσει τη βούληση του  ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται με ευθύνη του 

ΟΗΕ για την ονομασία του κράτους των Σκοπίων,  αποφάσισε σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 

την έκδοση του παρακάτω  ψηφίσματος. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  την  καμπάνια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων 
Μακεδόνων. 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ  επ’ ουδενί την χρήση του όρου «Μακεδονία», είτε ως Γεωγραφικού 

Προσδιορισμού, είτε ως Χρονολογικού Προσδιορισμού ,είτε ως συνθετικού που να εμπεριέχετε 

σε μία λέξη , διότι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΜΟΝΟ ΕΛΛΑΔΑ .  
        Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στην συνέχεια αναθέτει στην Δήμαρχο Παρανεστίου. 
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                       Η απόφαση αυτή πήρε α/α    25/2018 
 

          Αφού εξαντλήθηκα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η Συνεδρίαση.      
                        Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:       
 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Υπογραφή                                  Απόσπασμα Πρακτικών                                 Υπογραφές 

O Ειδικός   Γραμματέας 
Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 
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