ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 19/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: ΄Δγκριζη διενέργειας δαπάνης για ηην οικονομική ενίζτσζη ηων
πληγένηων Γήμων Ραθήνας-Μαραθώνος-Πικερμίοσ και Μεγάρων από ηις
πσρκαγιές ζηις 23 και 24 Ηοσλίοσ 2018.
Αριθ. Απόθαζης: 273/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 10 ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ώξα 13:30 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε
ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκό πξσηνθόιινπ 10876/09-08-2018 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 14 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Κνπξξή ΄Αλλα
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Μπάληεο Ινξδάλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαλαζηαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 3νπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ, Βνιηώηεο Αξγύξηνο θαη Σζαρεηξίδεο πύξνο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 20ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ην κε
αξηζκό 2661/26/07/2018
έγγξαθν ηεο ΚΔΓΔκε ην νπνίν ζηα πιαίζηα ησλ
θαηαζηαηηθώλ ηεο ζθνπώλ άξζξν1 παξ Θζ,ηγ,ηβ,ηνπ πδ 75/2011 έρεη ιάβεη ηελ κε
αξηζκό 686/25-07-2018 απόθαζε ηνπ Γ απηήο κε ηελ νπνία απνθάζηζε ηελ
νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ Γήκσλ Ραθήλαο Μαξαζώλνο Πηθεξκίνπ θαη
Μεγάξσλ. Σαπηόρξνλα επεηδή ππάξρεη ζνβαξόηαην πξόβιεκα κε ηελ έθηαθηε
θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε εεμεδόζε ε από 24-7-2018 πξάμε λνκνζεηηθνύ
πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ135/24-7-2018 κε ηελ νπνία ζπζηήλεηαη εηδηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο γηα ηελ αξσγή ησλ πιεγέλησλ από
ηηο ππξθαγηέο ζηηο 23 θαη 24 Ινπιίνπ 2018.
Καινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ δαπάλε κε ην πνζό ησλ 5.000,00€γηα ηελ
ρξεκαηνδόηεζε ησλ πιεγέλησλ Γήκσλ Ραθήλαο Μαξαζώλνο Πηθεξκίνπ θαη
Μεγάξσλ πνπ ζα θαηαηεζεί ζε εηδηθό ινγαξηαζκό ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο ζύκθσλα
κε ηελ πξάμε ηνπ Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.
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 εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο κε ην πνζό ησλ 5.000,00€ γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ πιεγέλησλ
Γήκσλ Ραθήλαο – Μαξαζώλνο - Πηθεξκίνπ θαη Μεγάξσλ πνπ ζα θαηαηεζεί ζε εηδηθό
ινγαξηαζκό ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο ζύκθσλα κε ηελ πξάμε ηνπ Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 273/2018.
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