ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 8ης/31-03-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 34/2020
ΘΕΜΑ:

Έκδοση Ψηφίσματος για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου

Στο Βελβεντό, στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:30, τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε έκτακτη, δια περιφοράς
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις:
• της παρ. 4 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
• της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
• του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
• την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 778/31-03-2020 πρόσκληση της Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -16- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τέτος Νικόλαος
13 Παπαδημητρίου Ζήνων
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
ομόφωνα αποφάσισε για το κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω της αναγγελίας του
θανάτου του Μανώλη Γλέζου.
Στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία
στάλθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, περιελάμβανε το περιεχόμενο του
ψηφίσματος, όπως αυτό παρατίθεται στη συνέχεια, και το οποίο ζήτησε να εγκριθεί
από το σώμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος, για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου, ως
κατωτέρω:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού μετά την πληροφορία για τον θάνατο του
ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του
αγωνιστή της δημοκρατίας και της ελευθερίας, του οραματιστή και εργάτη της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του ιστορικού στελέχους της αριστεράς και συνοδοιπόρου στη διάρκεια
του αγώνα για την επανασύσταση του Δήμου Βελβεντού.
Η πορεία του, η καθαρή ματιά του στα πράγματα και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, η
ακρίβεια και απλότητα του λόγου του, η σταθερότητα στις απόψεις και η δυνατότητα
να εμπνέει, τον κατέστησαν εν ζωή σύμβολο της νεώτερης ιστορίας της χώρας μας.
Το Βελβεντό είχε την τιμή να υποδεχτεί τον Μανώλη Γλέζο στις 28 Οκτωβρίου 1988 σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
να του επιδοθεί από τον Δήμαρχο κο Γ. Τσιουκάνη το Δημόσημο της πόλης ως ένδειξη
αναγνώρισης της προσφοράς ενός αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και της
Δημοκρατίας και παράλληλα ως αυτοδιοικητικού στην γενέτειρά του, στ’ Απεράθου της
Νάξου.
Στις 21 Μαΐου 2011 ο Μανώλης Γλέζος βρέθηκε και πάλι στο Βελβεντό, μετά από
πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για την επανασύσταση του Δήμου
Βελβεντού, σε μια δύσκολη περίοδο για την αυτοδιοίκηση στον τόπο μας, όταν στη
διάρκεια της ομιλίας του είχαμε το προνόμιο να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του,
και την αγωνιστική του διάθεση για το δίκαιο. Ήταν τότε που και ο ίδιος τόνισε, ότι
«είναι ένας από εμάς». Έναν από εμάς αποχαιρετούμε σήμερα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ







να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του Δημαρχείου την ημέρα της κηδείας
να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του μεταστάντος
αντί στεφάνου και σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας να γίνει δωρεά
ποσού στη Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου στ' Απεράθου
να συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και με τη σύμφωνη γνώμη του
Τοπικού Συμβουλίου η απόδοση τιμής με την ονοματοθεσία οδού εντός των
γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βελβεντού
να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 31 Μαρτίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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