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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 01/2018 της τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πρεσπών στις  

 29 Ιανουαρίου 2018. 

 

ΑΡ. ΑΠ. : 01/2018         Περίληψη:  «Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου  Πρεσπών σχετικά με 

την απόφαση για το όνομα της Γείτονος  Χώρας, της FYROM». 

 
Σήμερα 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄, συνεδρίασε στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αρ. πρωτ. 163/01/25-

01-2018 προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων και 

εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010). 

Η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στον Δήμαρχο Πρεσπών κ. Παναγιώτη Πασχαλίδη, ο οποίος  ήταν 

παρών στη συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα 9 μέλη από το σύνολο των 13 

Δημοτικών συμβούλων δηλ. 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 1.  Παπαδόπουλος Βασίλειος  (Πρόεδρος Δ. Σ. ) 

 2.  Πετρίδης Πάρις. (Αντιπρόεδρος Δ. Σ.) 

 3.  Τράσιας Αλέξανδρος. (Γραμματέας Δ. Σ.)                               

 4.   Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχος) 

 5.   Καπουράνης Χρήστος. 

 6.   Ρέππα  Σοφία  

 7.   Ναλπαντίδης Κων/νος.   

 8.  Βλαχόπουλος Αναστάσιος 

 9.  Κούρτζος Βασίλειος 

   

          

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1. Μανούρης Κων/νος (Αντιδήμαρχος) 

 2. Γεωργιάδης Ιωάννης. 

 3. Μπαζίνας Αχιλλεύς 

 4. Κακαράντζας Νικόλαος 

  

 

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

    

 

      

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Τοπαλοπούλου Αμαλία, εκπρόσωπος, της Τ. Κ.  Αγίου Γερμανού. 

Τερψόπουλος Κων/νος, εκπρόσωπος, της Τ.Κ. Καλλιθέας 

Βασιλειάδης Δημήτριος, εκπρόσωπος, της Τ.Κ. Μικρολίμνης. 

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Μιχαηλίδης Αναστάσιος, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε τα 

Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, κάλεσε το Συμβούλιο να τα επικυρώσει. 

Το Συμβούλιο επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

            Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρεσπών σήμερα στις 29/1/2018 παρουσία του Δημάρχου κ. 

Παναγιώτη Πασχαλίδη αφού συζήτησε ως έκτακτο το  θέμα της σημερινής συνεδρίασης που προέκυψε μετά 

από τα όσα διαδραματίζονται γύρω από το όνομα της γειτονικής Χώρας, της FYROM,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

          Την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο : 

             Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών σημειώνει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το θέμα της 

ονομασίας της γειτονικής χώρας μετά την αλλαγή της κυβέρνησης της εν ’όψη της συνόδου του ΝΑΤΟ το 

καλοκαίρι 2018. 
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             Ο Δήμος Πρεσπών βρίσκεται στη διασυνοριακή λεκάνη των Πρεσπών σε άμεση γειτνίαση με τη 

γειτονική χώρα.  

             Οι βασικές υποθέσεις που αφορούν άμεσα την Πρέσπα προχωρούν παρά την διατήρηση της 

εκκρεμότητας της ονομασίας 

1. Η διεθνής σύμβαση για το διασυνοριακό πάρκο Πρεσπών έχει κυρωθεί από τις τρεις χώρες και την 

ΕΕ και αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του.  

             2. Η συνοριακή διάβαση Ελλάδας ΠΓΔΜ στο Λαιμό, σε συνδυασμό με λιμναία επικοινωνία και για 

τις τρεις χώρες προχωρά στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που δεν συνδέεται παρά μόνο 

έμμεσα από την πορεία των συζητήσεων για το όνομα της Γείτονος. 

            Παρόλα αυτά η εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών είναι βασικός παράγοντας για την βιώσιμη 

ανάπτυξη των Πρεσπών. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο Πρεσπών θεωρεί απαραίτητο η εκκρεμότητα αυτή που 

απασχολεί τις 2 χώρες τα τελευταία 25 χρόνια να λυθεί μέσα στο 2018 με την υιοθέτηση μιας κοινά 

συμφωνημένης ονομασίας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που επιθυμούμε να μην περιλαμβάνει τον όρο 

Μακεδονία. 

                         

            Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  01/2018. 

 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

       Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

       Παπαδόπουλος Βασίλειος 

         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 1.  Πετρίδης Πάρις. (Αντιπρόεδρος Δ. Σ.) 

 2.  Τράσιας Αλέξανδρος. (Γραμματέας Δ. Σ.)                               

 3.   Μπαμπάκου Μαργαρίτα (Αντιδήμαρχος) 

 4.   Καπουράνης Χρήστος. 

 5.   Ρέππα  Σοφία  

 6.   Ναλπαντίδης Κων/νος.   

 7.   Βλαχόπουλος Αναστάσιος 

 8..  Κούρτζος Βασίλειος 
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