ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 16/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Γιοργάνωζη εκδηλώζεων «Αμύνηαια 2018».
Αριθ. Απόθαζης: 247/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Ινπιίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Σεηάξηε 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 9760/12-07-2018 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 20 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Κνπξξή ΄Αλλα
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Παπαζαλαζίνπ Κσλ/λνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

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

Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπινο Γεώξγηνο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε, θαη ηνπ Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν Αλέζηε .
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Υαξηηίδεο
Δπζύκηνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο ηα εμήο:
Ο Γήκνο Ακπληαίνπ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζπκβνιή ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ, ζηελ
εμύςσζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Δπηπέδνπ ησλ Γεκνηώλ ηνπ, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη
Πνιηηηζηηθέο Δθδειώζεηο κε ηίηιν “Ακύληαηα 2018”.
Οη πξνο πινπνίεζε Δθδειώζεηο, θαζώο θαη ην πξνϋπνινγηδόκελν θόζηνο απηώλ
εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
1. 14 Απγνύζηνπ, παξαδνζηαθή βξαδηά ζην Νπκθαίν ζηηο 21:00 Σν θόζηνο ηεο
εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 600€ γηα ερεηηθή θάιπςε.
2. Σεηάξηε 22 Απγνύζηνπ 2018 "music and color festival" ζην πάξθν πλεπκαηηθνύ
θέληξνπ Ακπληαίνπ ζηηο 19:00 Σν θόζηνο ηεο εθδήισζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
400€ γηα ρξώκαηα θαη πιηθά , 900€ γηα ερνθσηηζηηθή θάιπςε
3. Κπξηαθή 26 Απγνύζηνπ 2018 ζπλαπιία κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκό απγνπζηηάηηθνπ
θεγγαξηνύ ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ζηελ Σ.Κ. Πεηξώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ΔΦΑ
Φιώξηλαο θαη Ωδείν ΠΔ Φιώξηλαο-Παξάξηεκα Ακπληαίνπ.Σν ηεο εθδήισζεο
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1400€ γηα ερνθσηηζηηθή θάιπςε θαη 750€ γηα εγθαηάζηαζε
θαη απεγθαηάζηαζε εμέδξαο.
Γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ «Ακύληαηα 2018» (αθίζεο, πξνζθιήζεηο,
κπάλεξο) απαηηείηαη ην πνζό ησλ 2000€
Γηα ηελ ξαδηνθσληθή, ηειενπηηθή θαη δηαδηθηπαθή πξνώζεζε ησλ εθδειώζεσλ απαηηείηαη ην
πνζό ησλ 2500€
Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ζην Γ.. ηελ έγθξηζε δηνξγάλσζεο ησλ παξαπάλσ Πνιηηηζηηθώλ
Δθδειώζεσλ, θαζώο θαη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ από ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ.
Οη ζρεηηθέο πηζηώζεηο έρνπλ δηαηεζεί ζπλνιηθά θαη γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο πνπ ζα
δηνξγαλσζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ «Ακύληαηα 2018», κε ηελ ππ’
αξηζκ. 14/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ (Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο 2018/186 πνζνύ 35.000,00 €) θαη βαξύλνπλ ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 15.6471.000, ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018, κε ηίηιν: «Έμνδα Πνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
(Ακύληαηα)» θαη ζα θαιπθζνύλ από Ίδηνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

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 έγθξηζε δηνξγάλσζεο ησλ παξαπάλσ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ, θαζώο θαη ηελ
θάιπςε ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ από ηνλ Γήκν Ακπληαίνπ «Ακύληαηα 2018».
Οη ζρεηηθέο πηζηώζεηο έρνπλ δηαηεζεί ζπλνιηθά θαη γηα όιεο ηηο εθδειώζεηο πνπ ζα
δηνξγαλσζνύλ ζηα πιαίζηα ησλ Πνιηηηζηηθώλ Δθδειώζεσλ «Ακύληαηα 2018», κε ηελ ππ’
αξηζκ. 14/2018 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ (Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο 2018/186 πνζνύ 35.000,00 €) θαη βαξύλνπλ ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 15.6471.000, ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018, κε ηίηιν: «Έμνδα Πνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
(Ακύληαηα)» θαη ζα θαιπθζνύλ από Ίδηνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 247/2018.
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