ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη μεηάβαζης Ανηιδημάρτοσ ζηην Αθήνα.
Αριθ. Απόθαζης: 324/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα 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 18059/08-11-2017 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 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Νάηζεο Ισάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή
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, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, θιήζξνπ θ. Σζαθθόπνπινο Ισάλλεο θαη Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.

Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ην θαηεπείγνλ ηνπ
ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα
εμήο:
Μεηά ηελ 108/17-03-2015 αγσγή ηεο εηαηξείαο ΑΔΠΙ ελαληίνλ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ, πνπ ζα εθδηθαζζεί ζην Δηξελνδηθείν Ακαξνπζίνπ, ε δηθάζηκνο ηεο
νπνίαο νξίζηεθε θαηόπηλ αλαβνιώλ ε 13-11-2017, θαη κεηά ην ππεξεζηαθό ζεκείσκα
ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαο Μπαζνύξε ηεθαλή, γηα ηελ
αλάγθε λα παξαζηεί ν θ. Νάηζεο Ισάλλεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο
θαη αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ καο, θαζίζηαηαη αλάγθε ηεο
έγθξηζεο κεηάβαζεο ζηελ Αζήλα ηελ 12-11-2017 ηνπ ελ ιόγσ Αληηδεκάξρνπ γηα λα
παξαζηεί ζην Δηξελνδηθείν Ακαξνπζίνπ ηελ 13-11-2017.
ην δηάζηεκα απηό, από ην Τπεξεζηαθό εκείσκα ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ θαο Μπαζνύξε ηεθαλή πξνο ηνλ Γήκν έσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε
απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ δελ ππήξρε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο δαπάλεο από ηελ κεηάβαζε
ηνπ Αληηδεκάξρνπ ζηελ Αζήλα γίλεηαη ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
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 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ κεηάβαζε ζηελ Αζήλα ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Νάηζε Ισάλλε, από ηηο 12
Ννεκβξίνπ έσο ηηο 13 Ννεκβξίνπ κε κία δηαλπθηέξεπζε, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί
ζηε κεηά από αλαβνιή νξηζκέλε δηθάζηκν ηεο 13εο/11/2017 ζην Δηξελνδηθείν
Ακαξνπζίνπ, λα θαηαζέζεη σο κάξηπξαο θαη αξκόδηνο Αληηδήκαξρνο επί ησλ
νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ γηα ππόζεζε ηνπ Γήκνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Η πξνθαινύκελε δαπάλε εκεξήζηαο απνδεκίσζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 342,53 €,
ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑ 00.6421 κε ηίηιν «Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε
κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ», πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 324/2017.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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