
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

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

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 29/2015 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 
 

ΘΔΜΑ : «Ψήθιζμα ζσμπαράζηαζης ζηον δοκιμαζόμενο λαό ηης Γαλλίας» 

 

ην Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 16
ε
 ηνπ κήλα  Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 

2015, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ώξα 18:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζκ. 7748/12-11-2015 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα 

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

ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 16, ήηνη: 

  Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 

Παρόνηες 

1.-Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο),  2.- Παληειήο Βαζίιεηνο, 3.- Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο, 4.- 

Καξλέδεο ππξίδσλ  5.- ηάηθνπ – Κνπηνπδή Μαξία 6.- Υξηζηόθαο Δπζηξάηηνο, 7.- Μπηζηίλα Γέζπνηλα, 

8.- ακπάλεο Γεκήηξηνο, 9.- Καλέιινπ Διέλε, 10.- Αλδξένπ Υξπζνύια,   11.-  Ρειάθε Θενδώξα, 12.-,  . 

Οηθνλόκνπ ηξάηνο,13.-Μπαθάιε Μαξίλα,14-Καθνύξεο Νηθόιανο,15-Μπάθαο Νεθηάξηνο,16-

Παπατσάλλνπ ππξίδσλ 

Απόνηες 

 1.- Μπόγξεο Νηθόιανο, 2.- Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,3-Αζαλαζίνπ άββαο,4-Αλαγλσζηόπνπινο 

Γεώξγηνο,5-Κεξακίδαο Γεώξγηνο.   

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΙ  Γ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά, 2.- Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,  3.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα 

Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, ,4.-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ. Σξνηδήλνο, 5-Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο 

Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 

ΑΠΟΝΣΔ 

 1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, 2.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ 3.-Αλησλίνπ Πέηξνο 

Σ.Κ. Γξπόπεο. 4-Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,5-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο  

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

 

  Αριθμός Θέμαηος: ΠΡΟ    Η/Γ.                                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 235/2015 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το μοναδικό προ ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο: : «Ψήθιζμα 

ζσμπαράζηαζης ζηον δοκιμαζόμενο λαό ηης Γαλλίας» γνωρίζει στο Δ.Σ. ότι ην παξόλ ζέκα 

εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό /ιην εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί  έγθαηξα ε ζρεηηθή 

απόθαζε, δίλνληαο ηνλ ιόγν ζην θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο δήισζε ηνλ απνηξνπηαζκό θαη θαηαδίθε εθ 

κέξνπο όισλ ησλ Γεκνηώλ καο γηα ηελ άδηθε ,εγθιεκαηηθή θαη απάλζξσπε ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ηεο 

13
εο

 Ννεκβξίνπ ζην Παξίζη, πνπ βύζηζε ζε πέλζνο όρη κόλν ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ αιιά 

θαη νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε.. 

     ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξάγ. 6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν.3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο 

θαηεπείγνλ  θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη΄ απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί  από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ /ιίνπ όηη ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ. 

    ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Το Δεμοηικό Συμβούλιο μεηά από διαλογική ζυδήηεζε, 



                                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Ομόθωνα: 

1)Δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
 

2) Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αληηπξνζσπεύνληαο ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, εθθξάδεη 

κε ςήθηζκά ηνπ: 

α) Σνλ απνηξνπηαζκό ηνπ γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην Παξίζη πνπ ζηνίρηζαλ ηε δσή ζε πιήζνο 

αζώσλ πνιηηώλ. Σα ηξνκνθξαηηθά ρηππήκαηα βάινπλ θαηά ηνπ ζπλόινπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ θαη 

δνθηκάδνπλ ηηο αληνρέο ηεο Γεκνθξαηίαο.  

β) Σε ζπκπαξάζηαζε θαη αιιειεγγύε ηνπ ζηνλ γαιιηθό ιαό, πνπ κεηξά ηα ζύκαηα ησλ ηπθιώλ 

ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεσλ. ηεξίδνπκε ηε ζαξξαιέα γαιιηθή θνηλσλία πνπ απνθαζίδεη λα κελ 

εθθνβηζζεί θαη λα κελ επηηξέςεη ζηελ ηξνκνθξαηία λα πεηύρεη ηνλ ζηόρν ηεο.  

 

πιιππνύκαζηε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ πνπ βηώλνπλ κηα αλείπσηε ηξαγσδία θαη θαηαδηθάδνπκε 

θάζε είδνπο εμηξεκηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ εθθνβηζκό θαη ηε δηάιπζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο.  

 
Η παρούσα απόυαση να σταλεί στην Γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα.                  

                              Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 235/2015 

 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή                                                                               Τπνγξαθέο 

                                            ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

                                      Κσλ/λνο      Παηνπιηάο 

 

 

 


