
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5/2098 
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 50 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του 
κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον 
αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς και καταδίκης των εισαγγελικών παρεμβάσεων και αφού 
έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 
2. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε, από τη Λαϊκή Συσπείρωση.  
3. Το σχέδιο ψηφίσματος που προτάθηκε, από τη Δημοτική Αρχή.  
4. Τη γενομένη ψηφοφορία επί του προταθέντος από τη Λαϊκή Συσπείρωση  ψηφίσματος, 

κατά την οποία ο Πρόεδρος και δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΚΑΤΑ, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κων/νος,  
Καραλαριώτου Ειρήνη,  Κρίκης Πέτρος, Μαμάκος Αθανάσιος και Παζιάνας Γεώργιος, 
ψήφισαν ΥΠΕΡ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωσταρόπουλος Γεώργιος και 
Ψάρρα-Περίφανου Άννα ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 

5. Τη γενομένη ψηφοφορία επί του προταθέντος από τη Δημοτική Αρχή  ψηφίσματος, 
κατά την οποία ο Πρόεδρος και δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Διαμάντος Κωνσταντίνος, Καλαμπαλίκης Κων/νος,  
Καραλαριώτου Ειρήνη,  Κρίκης Πέτρος, Μαμάκος Αθανάσιος και Παζιάνας Γεώργιος, 
ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κωσταρόπουλος Γεώργιος και 
Ψάρρα-Περίφανου Άννα ψήφισαν ΛΕΥΚΟ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 

 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων χαιρετίζει τον αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών ενάντια 
στην ΚΑΠ της Ε.Ε και την πολιτική της κυβέρνησης, που τους αφανίζει και οδηγεί τη 
συγκέντρωση της γης και της παραγωγής στα χέρια ολοένα και πιο λίγων επιχειρηματιών. Στηρίζει 
τα αγροτικά μπλόκα που στήθηκαν πανελλαδικά, και στέκεται αλληλέγγυο με αυτό της Νίκαιας 
όπου χτυπάει η καρδιά του αγροτικού κινήματος της χώρας.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων καταδικάζει την απόπειρα ποινικοποίησης του αγώνα των 
μικρομεσαίων αγροτών, και στέκεται αλληλέγγυο στα συνδικαλιστικά στελέχη του αγροτικού 
κινήματος που σέρνονται σε δίκη τον Μάρτη και απαιτεί τώρα να αρθούν οι εισαγγελικές διώξεις.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων στηρίζει τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα που αποφάσισαν οι 
μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και τα οποία εκφράζουν τις ανάγκες τους 
 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
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