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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 13/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 21 του μήνα Ιουλίου  του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » 
συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα 
από την με αριθ. πρωτ. 4289/16-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 16 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  9. Κακαγιάννης Χρ. 

2. Μητσογιάννης Nικ.  10. Τσεργάς Κων/νος 

3. Σίμος Βασ.  11. Κρικώνης Χρ.  

4. Ζαρδούκας Κων.  12. Κολλάτος Κων/νος 

5. Καραναστάσης Αθανάσιος   13. Διψάνας Αχιλλεύς 

6. Νικολάου Γεώργιος  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   15. Κοντογιάννης Ιωα.  

8. Κωστή Μαρία    16.  Χαδουλός Κων. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 11) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  7. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.    8. Τσούγιας Χρήστος 

3. Βλάχος Αθαν.   9. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Ζησάκη Ξανθή  10. Καρατέγος Μιχάλης 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης   11. Ανδρέου Νικ. 

6.  Μαϊμάρης Δημ.                        Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Πρόταση, από τη Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, Ψηφίσματος 
αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 71) 
 

 Εισηγούμενος το εκτός Ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε το 
ψήφισμα που προτάθηκε από την  παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών»: 
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 



Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τεμπών, εκφράζει την αλληλεγγύη του στο λαό της Κούβας, 
καταδικάζοντας την τεράστια υποκρισία και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, της 
αντικουβανικής μαφίας και των μισθοφόρων τους μέσα στην Κούβα. Αξιοποιούν δυσκολίες που 
προκαλεί ο ίδιος ο ασφυκτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και προσπαθούν να μεθοδεύσουν 
αντιδραστικές εξελίξεις έως και ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Κούβα. 
Η Κούβα δίνει τη μάχη της ζωής και του αύριο, κόντρα στις συνέπειες ενός δολοφονικού εμπάργκο 
έξι (6)  δεκαετιών που ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας τής αποτρέπει την εισαγωγή μιας σειράς 
ιατρικών ειδών και προμηθειών πρώτης ανάγκης. 
Η όξυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός της Κούβας, είναι αποτέλεσμα της κλιμάκωσης 
των μέτρων του εμπάργκο από τον πρόεδρο Τράμπ, που διατηρεί και συνεχίζει ο Μπάϊντεν. 
Αυτοί που επέβαλαν και συνεχίζουν το δολοφονικό εμπάργκο, έρχονται σήμερα να μιλήσουν για 
"ανθρωπιστική κρίση" στην Κούβα και δήθεν αγωνιούν για τη "δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα" των Κουβανών. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που δολοφονούν λαούς σε Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Παλαιστίνη, όπου οι ρατσιστικές δολοφονίες μαύρων από αστυνομικούς είναι καθημερινό 
φαινόμενο. 
Όπου μέσα στην πανδημία ψήφισαν νόμους για την ποινικοποίηση της απεργίας και της 
συνδικαλιστικής δράσης και κλείνουν νοσοκομεία, γιατί είναι περιττά, αυτές οι ίδιες δυνάμεις δήθεν 
νοιάζονται για τα δικαιώματα του λαού της Κούβας. Η υποκρισία και τα ψέματα των ιμπεριαλιστών 
είναι καλυμμένα με το αίμα παλαιότερων επεμβάσεών τους για τη "Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα". 
Τη στιγμή που στις ΗΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για τα θύματα της πανδημίας και της 
ιδιωτικοποιημένης Υγείας και στην ΕΕ οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν την πανδημία για το χτύπημα 
των μισθών, των συντάξεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, το νησί του Φιντέλ και του Τσέ πήρε 
μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων του. Ανέπτυξε πέντε (5) εμβόλια ενάντια στον κορωνοϊό 
και έστειλε ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χώρες σε όλο τον πλανήτη. 
Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στο 
λαό της Κούβας, για τη σταθερή του διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά, στους τομείς της 
Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού. Οι αγώνες του κουβανικού λαού, κόντρα σε όλες τις 
δυσκολίες, αποτελούν σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων διεθνώς. 
 

18/7/2021 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών 

Μαρία Κωστή 
Κώστας Χαδουλός 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
  

ΔΔήήμμααρρχχοοςς: … Μπερδεύετε πολλά γεγονότα μέσα ….. Είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία κλπ  είναι θέμα ηθικής …αλλά δεν 
καταλαβαίνω τη ρητορική που χρησιμοποιείτε και καταθέτετε στο ψήφισμα…. Μπερδεύετε 
πάρα πολλά πράγματα και τα παρουσιάζετε με το δικό σας τρόπο… Διαφωνώ με τον τρόπο 
που παρουσιάζετε τα πράγματα στο ψήφισμά σας. 
  

ΔΔιιψψάάννααςς: Εγώ δεν συμφωνώ με το ψήφισμα…. 
 
 Tο Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, το προταθέν ψήφισμα και μετά από διαλογική συζήτηση   
[Μειοψήφησαν οι Κωστή, Χαδουλός, Κολλάτος, Κοντογιάννης, Τσεργάς, Αργυρίου, οι οποίοι 
συμφώνησαν με το προτεινόμενο ψήφισμα] 
 

Αποφασίζει  Κατά  Πλειοψηφία 
[ 6  θ ε τ ι κ έ ς  ψ ή φ ο υ ς  &  1 0  α ρ ν η τ ι κ έ ς ]  

 

 Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι   το Ψήφισμα που προτάθηκε από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Τεμπών», για αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας.  
 



 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     71/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

  Κυρίτσης Γεώργιος 


