ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Θέμα: Λήυη απόθαζης επί αίηηζης ενδιαθερομένοσ για διαγραθή τρέοσς.
Αριθ. Απόθαζης: 328/2017
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 Ησάλλεο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
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 Ησάλλεο θαη Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
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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 8ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα
εμήο:
Έρνληαο ππόςηλ :
- Σελ αξηζ. 18292/13-11-2017 αίηεζε ηνπ Εαγγάλα Γεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ,
- Σελ κε αξηζκ.πξση. 16329/23-10-2017 απάληεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο
ζηελ αξηζ,. 16329/16-10-2017 αίηεζε ηνπ Εαγγάλα Γεκεηξίνπ,
- Σνλ Ν.4483/2017 πεξί ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνο ηνπ ΟΣΑ κε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ιήμεο ηεο 30/11/2017,
αλαθέξεηαη όηη βάζε ησλ κεραλνγξαθηθώλ αξρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζην Γήκν
Ακπληαίνπ από ην έηνο 2008 κέρξη θαη ζήκεξα ε κνλαδηθή θαηαβνιή πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ν θνο Εαγγάλαο Γεκήηξηνο είλαη ζηηο 5/09/2017 κε ην ππ’ αξηζκ.
Γηπιόηππν Δίζπξαμεο 10419 θαη αθνξνύζε ηελ νθεηιή ηνπ γηα ην Σέινο Υξήζεο
Λατθήο Αγνξάο ηνπ Α’ & Β’ Σεηξακήλνπ ηνπ έηνπο 2017.
Από ην έηνο 2000 έσο θαη ην έηνο 2007 ν Γήκνο Ακπληαίνπ ηεξνύζε ρεηξόγξαθν
ζύζηεκα είζπξαμεο θαη ε δηαδηθαζία αλεύξεζεο ησλ ρεηξόγξαθσλ Γηπιόηππν
Δίζπξαμεο είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβόξα. Άιισζηε κέρξη θαη ην έηνο 2007 δελ
εκθαλίδεηαη θακία νθεηιή ζηελ θαξηέια ηνπ θαη ελδερόκελεο πιεξσκέο πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ζην Γήκν καο κέρξη θαη ην έηνο 2007 ζα απνηππώλνληαη ζηα
ινγηζηηθά ηνπ βηβιία.
Καζώο, όκσο, ν θνο Εαγγάλαο Γεκήηξηνο ηνπ Βαζηιείνπ κε ηελ αξηζ. 18292/13-112017 αίηεζή ηνπ δελ θαηέζεζε θαη ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (Γηπιόηππν
Δίζπξαμεο) εμόθιεζεο ηνπ Σέινπο Υξήζεο Λατθήο Αγνξάο γηα ην Α’ εμάκελν ηνπ
έηνπο 2008, ν Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ηε κε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο απηνύ.
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 ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.θαη αθνύ
ζθέθηεθε λόκηκα.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σε κε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο γηα ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ ιατθήο αγνξάο ην Α’ εμάκελν
ηνπ έηνπο 2008 ηνπ θ. Εαγγάλα Γεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 328/2017
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ
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