ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 08/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Οργάνωζη εκδήλωζης προς ηιμήν ηοσ Καπεηάν Βαγγέλη ζηην ΣΚ Αζπρογείων.
Αριθ. Απόθαζης: 122/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 23 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
18:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 5795/19-04-2018 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 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ισάλλνπ Χξήζηνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Χαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 7νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ
ηνπ ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο αλάγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο σο εμήο: Ο Γήμοο Ακπληαίνπ ηηκώληαο ηελ κλήκε ησλ πεζόλησλ ησλ αγσληζηώλ
ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα ζα δηνξγαλώζεη εθδειώζεηο γηα ην κλεκόζπλν ηνπ ππέξ πίζηεσο
θαη παηξίδνο πεζόληνο ΚΑΠΔΣΑΝ ΒΑΓΓΔΛΗ πνπ ζα ηειεζηεί ζηελ ΣΚ Αζπξνγείσλ ηελ
Κπξηαθή ζηηο 27 Μαΐνπ 2018.
Γηα ηηο παξαπάλσ εθδειώζεηο ην Γεκνηηθό πκβνύιην δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ
800,00€
από ηνλ ΚΑΔ 00.6443.000 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε
ηίηιν «Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ»
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
Σελ δηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ην κλεκόζπλν ηνπ ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο
πεζόληνο ΚΑΠΔΣΑΝ ΒΑΓΓΔΛΗ πνπ ζα ηειεζηεί ζηελ ΣΚ Αζπξνγείσλ ηελ Κπξηαθή ζηηο
27 Μαΐνπ 2018.
Ψεθίδεη θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 800,00€
από ηνλ ΚΑΔ 00.6443.000 ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε ηίηιν «Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή
ηνπηθώλ ενξηώλ»
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 122/2018.
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