ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/21-03-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 16/2022
ΘΕΜΑ:

.

Έγκριση Ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 21 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα
20:30, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική
και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του
άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις
διατάξεις 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», σε συνδυασμό με την αριθμ.
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
844/16-03-2022 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 -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

3

Αγγέλης Δημήτριος

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Κουκόλη Σοφία

11

Τσιτσιόκας Νικόλαος

12

Τσέγκος Νικόλαος

Απόντες

13

Τέτος Νικόλαος

14

Παπαδημητρίου Ζήνων

15

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

16

Μανώλας Αριστείδης

17

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Μυλωνά Κατίνα

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

2

Μύρος Δημήτριος

Παπανδρίτσα Μαρία

3

Τζάτσου Βάϊα

Κουκάλης Ζήνων

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
1

Απόντες

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

3

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος συνέχισε την συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
και έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος παρουσίασε στους συμβούλους το εξής
Ψήφισμα και κάλεσε να μέλη να ψηφίσουν σχετικά:

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία βυθίζει μια ευρωπαϊκή χώρα στο αίμα του
και την καταστροφή του πολέμου και επαναφέρει την Ευρώπη και ολόκληρη την
ανθρωπότητα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές, παραβιάζοντας βασικές αρχές
που προβλέπονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Ο πόλεμος αυτός δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο εκτός από καταστροφή
για τους δύο λαούς, αλλά και για όλη την Ευρώπη, με σοβαρές επιπτώσεις στην
οικονομία και στο όποιο κεκτημένο των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Κάθε ώρα
που περνάει επιδεινώνεται παράλληλα με τα τύμπανα του πολέμου και η
ανθρωπιστική κρίση, διογκώνοντας τις προσφυγικές ροές.
Τα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού είναι με το στρατόπεδο
της Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης, με βάση τον σεβασμό του Διεθνούς
Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.
Ο Δήμος Βελβεντού σε ένδειξη συμπαράστασης του δοκιμαζόμενου
ουκρανικού λαού, προτίθεται να οργανώσει άμεσα αποστολή ανθρωπιστικής
βοήθειας με την εθελοντική προσφορά δημοτών σε είδη πρώτης ανάγκης
(διατροφής, ένδυσης, κλινοσκεπάσματα κ.λ.π).

Αφού ολοκλήρωσε την ανάγνωση του ψηφίσματος ο Δήμαρχος επισήμανε ότι
θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες ενημέρωση από οργανώσεις που αναλαμβάνουν τη
μεταφορά αγαθών προς το εξωτερικό για να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη
εικόνα.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο η κα Γκαμπράνη Ειρήνη,
επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, η οποία ανέφερε, ότι καταδικάζει την
επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όμως η άποψη αυτή είναι μονομερής καθώς
θα έπρεπε να καταδικαστεί και το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. που τόσα χρόνια στηρίζουν
κυβερνήσεις που προωθούν τα σχέδια τους στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης
ανέφερε, ότι οι λόγοι του πολέμου δεν είναι αυτοί που αναφέρονται από τις
κυβερνήσεις αλλά οικονομικοί. Τέλος ανέφερε, ότι αν το ΝΑΤΟ ενδιαφερόταν για
την ειρήνη και την ευημερία δεν θα έστελνε όπλα και εξοπλισμούς. Έκλεισε την
τοποθέτηση της λέγοντας ότι δεν θα ψηφίσει το εν λόγω ψήφισμα έτσι όπως
τίθεται μονομερώς, αλλά συμφωνεί με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και
την φιλοξενία προσφύγων που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε από την Πρόεδρο ο κ. Τέτος Νικόλαος,
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, ο οποίος εν μέρει συμφώνησε με την
τοποθέτηση της κα. Γκαμπράνη ως προς την αποστολή όπλων στην Ουκρανία από
το ΝΑΤΟ. Επίσης αναφέρθηκε στα οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα που
υπάρχουν σε έναν πόλεμο. Ακόμη ανέφερε ότι συμφωνεί με το εν λόγω ψήφισμα,
τόνισε όμως ότι μεγάλο μέρος των εξαγωγών του Δήμου αφορούν την Ρωσία και
δεν θα έπρεπε να είμαστε εχθρικοί με τη χώρα αυτή επειδή αυτή τη στιγμή
βρέθηκε εκεί ο συγκεκριμένος πρόεδρος χώρας που προχώρησε σε πολεμική
σύρραξη με την Ουκρανία. Τέλος
τόνισε ότι συμφωνεί με την αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος απεύθυνε στην κα Γκαμπράνη ερώτημα ως προς
την πιθανή μετατροπή ή επανασύνταξη του κειμένου του Ψηφίσματος.
Η κα Γκαμπράνη απάντησε ότι για εκείνη είναι πολιτική απόφαση το εν
λόγω Ψήφισμα. Επίσης τόνισε ξανά ότι δεν μπορούμε να καταδικάσουμε
μονομερώς την επέμβαση της Ρωσίας. Μίλησε για την αυτοδιάθεση των λαών και
το βασικό πρόβλημα της ενέργειας που υπάρχει στον κόσμο.
Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κ. Παπαδημητρίου Ζήνων, δημοτικός
σύμβουλος ο οποίος ανέφερε, ότι πρέπει να γίνει επεξεργασία στο κείμενο και να
μην αναφέρεται σε αυτό η λέξη «στρατόπεδο» καθώς δεν αντιπροσωπεύει το
πνεύμα της ειρήνης. Επίσης πρότεινε να καταδικαστούν διαχρονικά και διατοπικά
όλες οι εισβολές χωρών σε άλλες χώρες και οι εν γένει πολεμικές συγκρούσεις.
Έπειτα τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος ο οποίος ανέφερε, ότι το κείμενο θα
διαμορφωθεί ώστε να εκφράζει ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και προτάσεις των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε και τέθηκε υπόψη του σώματος νέα
πρόταση ψηφίσματος, η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συμπαραστέκεται στην ανθρωπιστική κρίση
που βιώνει σήμερα ο Ουκρανικός λαός
και διοργανώνει άμεσα αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας με την εθελοντική προσφορά δημοτών σε είδη πρώτης
ανάγκης.
Εκφράζει επίσης τη λύπη του όχι μόνο γιατί η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να
σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και γιατί εδώ και χρόνια δεν μπόρεσε
να αποτρέψει αυτόν αλλά και άλλους πολέμους σε πολλά μέρη της υφηλίου.
Εμείς ως Έλληνες έχουμε κάθε λόγο να βρισκόμαστε με την πλευρά του
Διεθνούς Δικαίου καθώς έχουμε την τραγική εμπειρία της Κύπρου.
Έχουμε ηθική και εθνική υποχρέωση να είμαστε πάντοτε στο πλευρό της
ειρήνης και εναντίον οποιασδήποτε εισβολής σε κάθε ανεξάρτητη χώρα.
Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας με την κραυγή αγωνίας της παγκόσμιας
κοινότητας και απαιτούμε ειρήνη. Να σταματήσει κάθε πόλεμος και οι όποιες
διαφορές να επιλυθούν με ειρηνικές διαπραγματεύσεις.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το κείμενο του
οποίου ακολουθεί:
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συμπαραστέκεται στην ανθρωπιστική
κρίση που βιώνει σήμερα ο Ουκρανικός λαός και διοργανώνει άμεσα αποστολή
ανθρωπιστικής βοήθειας με την εθελοντική προσφορά δημοτών σε είδη πρώτης
ανάγκης.
Εκφράζει επίσης τη λύπη του όχι μόνο γιατί η διεθνής κοινότητα αδυνατεί
να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και γιατί εδώ και χρόνια δεν
μπόρεσε να αποτρέψει αυτόν αλλά και άλλους πολέμους σε πολλά μέρη της
υφηλίου.
Εμείς ως Έλληνες έχουμε κάθε λόγο να βρισκόμαστε με την πλευρά του
Διεθνούς Δικαίου καθώς έχουμε την τραγική εμπειρία της Κύπρου.
Έχουμε ηθική και εθνική υποχρέωση να είμαστε πάντοτε στο πλευρό της
ειρήνης και εναντίον οποιασδήποτε εισβολής σε κάθε ανεξάρτητη χώρα.

Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας με την κραυγή αγωνίας της παγκόσμιας
κοινότητας και απαιτούμε ειρήνη. Να σταματήσει κάθε πόλεμος και οι όποιες
διαφορές να επιλυθούν με ειρηνικές διαπραγματεύσεις.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2022
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Μαρτίου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα

