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

Θέμα: Οπιζμόρ και εξοςζιοδόηηζη ςπαλλήλος ηος Γήμος Αμςνηαίος για
εκπποζώπηζη ζηη ΓΔΖ (Καηάζηημα Πηολεμαΐδαρ)
Απιθ. Απόθαζηρ: 325/2017
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
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
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

ΑΠΟΝΣΔ
Νάηζεο Ισάλλεο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. 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 5ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε
ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο:
Δπεηδή απαηηείηαη λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο
Ακπληαίνπ λα έρεη:
1. Ηιεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΗ γηα λα
αληιεί όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ειεθηξνληθά (Λνγαξηαζκνί
πνπ βξίζθνληαη εθηόο θαηαζηάζεσλ ζπλείζπξαμεο),
2. Δπηθαηξνπνίεζε όισλ ησλ αξδεπηηθώλ γεσηξήζεσλ θαζώο θαη απηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο πδξεπηηθέο. Η επηθαηξνπνίεζε ζα γίλεη κε ηελ ππνβνιή
ησλ πξσηόηππσλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ
ησλ παξαπάλσ παξνρώλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ρξέσζε
αγξνηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη λα κελ απσιεζζεί,
Θα πξέπεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ ΙΣΙΟ πκεώλ ώζηε λα ππνγξάςεη θάζε λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν πνπ ζα
ρξεηαζηεί ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΗ ηεο Πηνιεκαΐδαο
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

Σνλ νξηζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ηνπ ππαιιήινπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπξεζίαο ηνπ
Γήκνπ Ακπληαίνπ ώζηε λα ππνγξάςεη θάζε λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν πνπ ζα
ρξεηαζηεί ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΗ ηεο Πηνιεκαΐδαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ν
Γήκνο Ακπληάηνπ λα έρεη ήιεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκώλ
ηεο ΓΔΗ θαη λα αληιεί όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ινγαξηαζκώλ θαη ειεθηξνληθά
(Λνγαξηαζκνί πνπ βξίζθνληαη εθηόο θαηαζηάζεσλ ζπλείζπξαμεο), θαζώο επίζεο θαη
λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε όισλ ησλ αξδεπηηθώλ γεσηξήζεσλ θαζώο θαη απηώλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη σο πδξεπηηθέο. Η επηθαηξνπνίεζε ζα γίλεη κε ηελ ππνβνιή ησλ
πξσηόηππσλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ησλ
παξαπάλσ παξνρώλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα ππάξρεη ρξέσζε αγξνηηθνύ
ηηκνινγίνπ θαη λα κελ απσιεζζεί.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 325/2017.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

