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Ξυλόκαςτρο 1.7.2011
ΘΕΜΑ: Aπόφαςη Δημοτικοφ υμβουλίου με θέμα : «Ψήφιςμα Λαϊκήσ
υνέλευςησ Ξυλοκάςτρου»

ΑΠΟΠΑΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2011
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΕΤΡΨΣΙΝΗ
το Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε το
Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 28/6/2011, ημέρα Σρίτη
και ώρα 20,30’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού υμβουλίου με αριθμό 12877
και ημερομηνία 28-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό ύμβουλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
την συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Σσαγρής,
ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών
συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 25.
ΠΑΡΟΝΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Ψαράκης
Παναγιώτης 3) Δούρης ωτήριος 4) Καραβάς Ανδρέας 5. Αρφαριώτη-Ρηγοπούλου Σρισεύγενη 6)
Μενούνος Περικλής 7) Μετεβελής Γεώργιος 8) Λύρας Χρήστος 9) Κούκιος Κωνσταντίνος 10)
Γκιόκας Γεώργιος 11) Μπρακούλιας Θεοφάνης 12) Ρέστας πυρίδων 13) Νάτσιος Αντώνιος 14)
Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 15) Λογοθέτης Διονύσιος 16) Κολοτούρος Λάμπρος 17)κούρας
Δημήτριος 18) Κεκερής Νικόλαος 19) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 20) Καλύβας Παναγιώτης 21)
Νιάρρος Ηλίας 22) Γκιολής Αναστάσιος 23) Αλογογιάννη Πηνελόπη 24) Γιαννοπούλου Ιωάννα
25) Ζάρρος Ανδρέας
ΑΠΟΝΣΕ ΔΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ:1)Αλογογιάννης Βλάσιος
2) Ανδρικόπουλος
Βασίλειος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
τη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Σοπικών Κοινοτήτων για
τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Σοπικών υμβουλίων Νέων.
τη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ. 179/2011
ΘΕΜΑ : «Χήφισμα Λαϊκής υνέλευσης Ξυλοκάστρου»
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν
αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού
υμβουλίου το ακόλουθο θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη «Χήφισμα
Λαϊκής υνέλευσης Ξυλοκάστρου», που κοινοποιήθηκε στο Δήμο και έχει ως εξής:
΄΄Πλατεία Ξυλοκάστρου 26-6-2011
Εμείς οι πολίτες του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης που συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία
Ξυλοκάστρου την Κυριακή 26-6-2011, καλούμε τις Δημοτικές παρατάξεις του Δημοτικού
υμβουλίου του Δήμου μας, να λάβουν θέση στο σημερινό Δημοτικό υμβούλιο, στα παρακάτω:

-Σο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που στοχεύει στη νέα ακόμα πιο βάρβαρη λεηλασία των
δικαιωμάτων μας, εκπορεύεται και επιβάλλεται από ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων και αφορά όλους
εμάς τους πολίτες αυτής της χώρας.
- Επιφέρει ορυμαγδό μέτρων και ρυθμίσεων που καταλύουν κάθε έννοια φορολογικής
δικαιοσύνης.
- Δεν αποτελεί ούτε μονόδρομο, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν, ούτε λύση, ούτε προοπτική
για την Χώρα μας. Απεναντίας, δημιουργεί αυξανόμενα προβλήματα στην Κοινωνία και
Οικονομία και προ παντός απώλεια της Εθνικής μας κυριαρχίας.
- Ξεπουλά έναντι πινακίου φακής το σύνολο σχεδόν του Εθνικού μας πλούτου δίχως να
διασφαλίζει το μέλλον μας, καθώς και το μέλλον των επομένων γενεών.
Γι΄αυτό είμαστε ενάντια στην ψήφιση και στην εφαρμογή του και δηλώνουμε ότι όλοι
μαζί ενωμένοι με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια θα αντιπαλέψουμε την εφαρμογή του με κάθε
θεμιτό τρόπο και μέσον.
Καλούμε και εσάς ως εκπροσώπους του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης να πράξετε το
ίδιο και να ψηφίσετε ΟΦΙ στην ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος,
αποστέλλοντας σχετικό ψήφισμα στην Ελληνική Βουλή.΄΄
Λαϊκή υνέλευση Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
τη συνέχεια η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το υμβούλιο να κρίνει αν το θέμα είναι κατεπείγον και
να συζητήσει και να πάρει για το θέμα αυτό σχετική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι συναινεί για τη συζήτηση του θέματος πριν από τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Σο υμβούλιο έκρινε ομόφωνα ότι το θέμα είναι κατεπείγον και προχώρησε στη συζήτησή
του.
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Και το Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω,
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:
΄΄Σο Δημοτικό υμβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, είναι ενάντια στην ψήφιση και
εφαρμογή του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, στηρίζει το ψήφισμα της Λαϊκής
υνέλευσης της πλατείας Ξυλοκάστρου της 26-06-2011 και ψηφίζει ΟΦΙ στην ψήφισή του.
Σο παρόν να σταλεί στην Ελληνική ΄Βουλή.΄΄
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2011.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως::
Η Πρόεδρος
Σα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΖΑΝΗ ΦΡΙΣΙΝΑ
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