ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 02/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Αγορά αγροηεματίοσ ζηην Σ.Κ. κλήθροσ, Γήμοσ Αμσνηαίοσ για ηη καηαζκεσή
ηατσδισλιζηηρίοσ καθαριζμού & εμπλοσηιζμού ύδαηος ρέμαηος Αζπρογείων.
Αριθ. Απόθαζης: 21/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 01 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 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 1282/26-01-2018 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 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην θαη Ρνδώλα θ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.
Αβξακίδεο Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 410/2016 Απόθαζε
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ πεξί θαη’ αξρήλ ιήςεο Απόθαζεο αγνξάο αγξνηεκαρίνπ
ζηελ Κηεκαηηθή Πεξηνρή αλαδαζκνύ Σ.Κ. θιήζξνπ γηα ηε θαηαζθεπή ηαρπδηπιηζηεξίνπ
θαζαξηζκνύ & εκπινπηηζκνύ ύδαηνο ξέκαηνο Αζπξνγείσλ.
Δπίζεο έζεζε ππ’ όςε ηνπ ώκαηνο ηελ από 7/11/2017 Έθζεζε Δθηίκεζεο θαη
Καηακέηξεζεο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ζπλνιηθή αμία ηνπ
αθηλήηνπ πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 5.063,00 €,
θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 334/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί Έγθξηζεο ηεο
παξαπάλσ Έθζεζεο Δθηίκεζεο θαη Καηακέηξεζεο.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην κνλαδηθό θαηάιιειν είλαη ην αγξνηεκάρην κε αξηζκό 25,
ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο αλαδαζκνύ θιήζξνπ, εηώλ 1977-1980 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ,
έθηαζεο 5.063,00 η.κ. θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο θ. Μπίηζηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία.
Σέινο ν Πξόεδξνο έζεζε ππ’ όςε ηνπ ώκαηνο: ηελ ππ’ αξηζκ. 13/2018 Απόθαζε
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ πεξί Αλακόξθσζεο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018, ζηνλ νπνίν εγγξάθεθε πίζησζε πνζνύ 5.063,00 € ζηνλ
Κ.Α.Δ. 25.7112.002 κε ηίηιν «Αγνξά αγξνηεκαρίνπ ζηελ Σ.Κ. θιήζξνπ, γηα θαηαζθεπή
ηαρπδηπιηζηεξίνπ θαζαξηζκνύ & εκπινπηηζκνύ ύδαηνο ξέκαηνο Αζπξνγείσλ», ηελ ππ’ αξηζκ.
13/2018 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε πίζησζε
πνζνύ 5.063,00 € ζε βάξνο ηνπ παξαπάλσ Κ.Α.Δ. 25.7112.002, θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζκ.
πξση. 2018/1027 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε ηελ νπνία δεζκεύηεθε ε παξαπάλσ
πίζησζε, ζε βάξνο ηνπ παξαπάλσ Κ.Α.Δ. θαη θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ηνπ ελ’ ιόγσ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκό 25, ηεο θηεκαηηθήο
πεξηνρήο αλαδαζκνύ θιήζξνπ, εηώλ 1977-1980 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, έθηαζεο 5.063,00
η.κ. θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο θ. Μπίηζηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία, έλαληη πνζνύ 5.063,00 €.
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:
 Σελ ππ’ αξηζκ. 410/2016 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ
 Σελ από 7/11/2017 Έθζεζε Δθηίκεζεο θαη Καηακέηξεζεο ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο
 Σελ ππ’ αξηζκ. 334/2017 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 13/2018 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ
 Σελ ππ’ αξηζκ. 13/2018 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ακπληαίνπ
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2018/1027 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σελ αγνξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε αξηζκό 25, ηεο θηεκαηηθήο πεξηνρήο αλαδαζκνύ
θιήζξνπ, εηώλ 1977-1980 ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, έθηαζεο 5.063,00 η.κ. θεξόκελεο
ηδηνθηεζίαο θ. Μπίηζηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Ηιία, έλαληη πνζνύ 5.063,00 €, ιόγσ ηνπ όηη απηό
είλαη ην κνλαδηθό θαηάιιειν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο παξαπάλσ εγθαηάζηαζεο
θαη δεδνκέλνπ όηη πξνθύπηεη σθέιεηα γηα ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ.
Β. Η δαπάλε πνζνύ 5.063,00 € γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ αγνξάο ζα
βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 25.7112.002 ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Οηθνλνκηθνύ
Έηνπο 2018.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 21/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

