ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: σζήηηζη και λήυη απόθαζης για ηην σμμεηοτή ηοσ Γήμοσ Αμσνηαίοσ ζηην 3η
έκθεζη με ηίηλο Δλλάδος γεύζη ζηις 10-13 Μάιοσ ζηην Αθήνα.
Αριθ. Απόθαζης: 107/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Χαηδεηηκνζένπ
Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 17ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Ο Γήκνο Ακπληαίνπ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ 3ε
έθζεζε «Διιάδνο Γεύζε» από 10-13 Μαΐνπ 2018 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Αζήλα ζην
πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζα
αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε άμνλα αλαθνξάο ηε
γαζηξνλνκία θαη ηελ αλάδεημε ησλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαδνζηαθώλ
πξντόλησλ (π.ρ. πηπεξηά Αεηνύ, παηάηα θιήζξνπ, θαζόιηα Βαξηθνύ) αιιά θαη ησλ ηνπηθώλ
νίλσλ.
Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6442.002 κε ηίηιν δηνξγάλσζε
ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ δηαιέμεσλ ην Γεκνηηθό πκβνύιην ςεθίδεη θαη δηαζέηεη ην πνζό
ησλ 500,00€
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Σελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ ζηελ 3ε έθζεζε «Διιάδνο Γεύζε» από 10-13
Μαΐνπ 2018 πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Αζήλα ζην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο.
2. Ψεθίδεη θαη δηαζέηεη ην πνζό ησλ 500,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6442.002 κε ηίηιν
«Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ δηαιέμεσλ»
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 107/2018.
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