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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    23/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 238/2016            

       

  ΘΔΜΑ: ΠΡΟ ΗΜΕΡ) ΨΗΦΘΜΑ ΓΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΑΝΣΘΚΑΡΚΘΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ                                                             
 

ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ 1 
ε
 ηνπ κήλα  

Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:30 κκ. 

ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  

από ηελ  αξηζκ. 4496/28-07-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. 

/ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 14, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παξόληεο  

1.-Παηνπιηάο  Κωλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.- Μπαθάιε  

Μαξίλα , 4.- Οηθνλόκνπ ηξάηνο,   5.- Καξλέδεο  ππξίδωλ, 6.Παπαϊωάλλνπ 

ππξίδωλ,7- Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,8- Μπάθαο Νεθηάξηνο,9-.Αλδξένπ 

Υξπζνύια,10.Αζαλαζίνπ άββαο,11. Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,12-Καλέιινπ 

Διέλε,13-  ακπάλεο Γεκήηξηνο,14- ηάϊθνπ –Κνπηνπδή Μαξία   

 

                                                               Απόληεο 

1.Αλαγλωζηόπνπινο Γεώξγηνο,2-.ΜπόγξεοΝηθόιανο,3-.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,  

4.Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο,  5.ΚαθνύξεοΝηθόιανο,6.ΡειάθεΘενδώξα,7.Μπηζηίλα 

Γέζπνηλα 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Κωλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ.2-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά1.6- Φπρνγπηνύ 

Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο7.-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 8- Αλησλίνπ 

Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 

 

Αξηζκόο Θέκαηνο:  6
ν
  ΠΡΟ/ΗΜ                             ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:238/2016 
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 ΘΔΜΑ: : (ΠΡΟ ΗΜΕΡ) ΨΗΦΘΜΑ ΓΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΑΝΣΘΚΑΡΚΘΝΘΚΗ 
ΕΣΑΘΡΕΘΑ                                                             
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην έθην ζέκα εθηόο εκεξεζίαο Γηαηάμεωο : (ΠΡΟ 
ΗΜΕΡ) ΨΗΦΘΜΑ ΓΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΑΝΣΘΚΑΡΚΘΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ                                                            

γνωρίζει στο Δ.Σ. ότι το παρόν εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός 
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 3852/2010. 
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να 
συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα 
να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος θέτει 
υπόψη του Δ.Σ. το υπ αριθ. 59/2016 έγγραφο της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας με το οποίο προτρέπει τους Δήμους της χώρας 
να συμμετέχουν στην εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων χώρων καπνού με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των δημοτών για το ανωτέρω θέμα, 
υιοθετώντας σχετικό ψήφισμα . 
 
Σν Δ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
                                ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Σελ πξόζεζή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ εθζηξαηεία γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηωλ δεκνηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε νη δεκόζηνη ρώξνη λα 

είλαη ειεύζεξνη από θαπλό θαη λα κελ κνιύλνληαη από ηα απνηζίγαξα. 

  ε απηό ην πιαίζην θαινύκε ηνπο θίινπο θαπληζηέο λα απνθύγνπλ ην 

θάπληζκαζε:παηδηθέοραξέο,πιαηείεο,άιζε,δαζύιιηα,ρώξνποάζιεζεο,θαινθαη

ξηλά ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο,ζηάζεηο αλακνλήο γηα επηβίβαζε ζηα Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο θαη παξαιίεο. 

 Επίζεο ηνπο θαινύκε λα κελ πεηάλε ηα απνηζίγαξα ζηνπο παξαπάλω 

αλαθεξόκελνπο ρώξνπο,νύηε ζηα πεδνδξόκηα ή ηνπο δξόκνπο.Σν απνηζίγαξν 

δελ είλαη απιά έλα κηθξό ζθνππίδη,είλαη έλα ηνμηθό απόβιεην πνπ βιάπηεη ηνλ 

άλζξωπν θαη ην πεξηβάιινλ,ελώ πξνθαιεί άζθνπε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ζην Δήκν. 

  Αο πξνρωξήζνπκε ινηπόλ ζε κηα κηθξή αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά καο,γηα 

λα πξνθπιάμνπκε ηα παηδηά καο,λα ζεβαζηνύκε ηελ πγειηα ηωλ ζπκπνιηηώλ 

καο,λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαηεξήζνπκε ηνλ Δήκν καο 

θαζαξό.                   

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 238/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 
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ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


