ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 29/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Γιοργάνωζη εκδηλώζεων για ηον εορηαζμό ηης 6ης Νοεμβρίοσ.
Αριθ. Απόθαζης: 311/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 18 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 15960/11-10-2017 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
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Χαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

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 Κνηλνηήησλ, Ληκλνρσξίνπ θ.
Σζεξέπεο Αληώληνο.

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο, Μπάληεο Ινξδάλεο, Σζαρεηξίδεο
πύξνο, Βνιηώηεο Αξγύξηνο, Γεώξγνπ Σξύθσλ, Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ε δεκνηηθή
ζύκβνπινο ηεο αληηπνιίηεπζεο θ. Καξανύιε Αθξνδίηε .
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο: ηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ
΄΄Ακύληαηα΄΄ 2017 ζα ενξηαζηεί ε επέηεηνο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηνπ Ακπληαίνπ
ζηηο 06 Ννεκβξίνπ από ηνλ Σνπξθηθό δπγό.
Θα δηνξγαλσζεί κηα Δπηζηεκνληθή πλεδξηαθή Δθδήισζε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2017 ζηα
πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 105 εηώλ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηνπ Ακπληαίνπ από ηνλ
Οζσκαληθό δπγό ην 1912 κε ζέκα ‘’ΔΚΚΛΗΙΑ-ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΔΛΛΑΓΑ’’ ε νπνία ζα
δηεμαρζεί ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 17:00 κ.κ.
Σελ εθδήισζε ζα πιαηζηώζνπλ κε αλαθνηλώζεηο ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζενινγηθήο
ζρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπη. Μαθεδνλίαο ,ηεο Αλώηαηεο Δθθιεζηαζηηθήο
Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο θαζώο θαη έγθξηηνη εξεπλεηέο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Ιδξύκαηνο.
ηελ εθδήισζε επίζεο ζα παξεπξεζεί αληηπξνζσπεία ηεο Πακκαθεδνληθήο έλσζεο
Μαθεδνληθνύ Αγώλα Διιάδνο -Απζηξαιίαο γηα ηελ πξνβνιή θαη πιήξε παξνπζίαζε ησλ
ληόπησλ νπιαξρεγώλ ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα.
Θα απαηηεζεί πίζησζε ύςνπο 2.000,00 επξώ κε ηα νπνία ζα θαιπθζνύλ έμνδα δηακνλήο
θαη δηαηξνθήο ησλ θηινμελνύκελσλ θαη δαπάλε catering ηελ εκέξα ηεο παξέιαζεο.
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 Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο απειεπζέξσζεο ηεο
πόιεο ηνπ Ακπληαίνπ 6εο Ννεκβξίνπ από ηνλ Σνπξθηθό δπγό ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ ΄΄Ακύληαηα΄΄ 2017.
Σελ δηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθήο πλεδξηαθήο Δθδήισζεο ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2017 ζηα
πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνύ ησλ 105 εηώλ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο ηνπ Ακπληαίνπ από ηνλ
Οζσκαληθό δπγό ην 1912 κε ζέκα ‘’ΔΚΚΛΗΙΑ-ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΔΛΛΑΓΑ’’ ε νπνία ζα
δηεμαρζεί ζην πλεπκαηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 17:00 κ.κ.
ηελ εθδήισζε επίζεο ζα παξεπξεζεί αληηπξνζσπεία ηεο Πακκαθεδνληθήο έλσζεο
Μαθεδνληθνύ Αγώλα Διιάδνο -Απζηξαιίαο γηα ηελ πξνβνιή θαη πιήξε παξνπζίαζε ησλ
ληόπησλ νπιαξρεγώλ ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα.

Γηαζέηεη πίζησζε ύςνπο 2.000,00 επξώ κε ηα νπνία ζα θαιπθζνύλ έμνδα δηακνλήο θαη
δηαηξνθήο ησλ θηινμελνύκελσλ θαη δαπάλε catering ηελ εκέξα ηεο παξέιαζεο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 311/2017.
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