ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 32/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: σνδιοργάνωζη ηοσ Γήμοσ Αμσνηαίοσ Υριζηοσγεννιάηικης καλλιηετνικής εκδήλωζης με
ηη ζσνδρομή ηης τολής Καλών Σετνών Φλώρινας
Αριθ. Απόθαζης: 362/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε 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
19028/23-11-2017 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 25 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΔ
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Βεξάλε Φσηεηλή
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Αθξνδίηε Καξανύιε

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, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπιν
Αλέζηε, Πεηξώλ θ. Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην, Αλαξγύξσλ θ. Σζηζκαιίδε Γεώξγην θαη Αγίνπ
Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην θαηεπείγνλ ηνπ
ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη

εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηνπο αλάγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: Δλ όςεη ησλ ενξηώλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ζηα
πιαίζηα ησλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ «ΑΜΤΝΣΑΙΑ 2017», ν Γήκνο Ακπληαίνπ ζα
ζπλδηνξγαλώζεη κε ηελ
ρνιή Καιώλ Σερλώλ Φιώξηλαο, Υξηζηνπγελληάηηθε θαιιηηερληθή
εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηνλ ηνπηθό παξαδνζηαθό νίλν ζηηο 09/12/2017 ζηελ Γ.Κ. Ακπληαίνπ κε ηελ
ζπκκεηνρή νηλνπνηώλ θαζώο θαη καζεηώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαπάλσ εθδήισζεο, ζα απαηηεζεί δαπάλε ύςνπο 300,00 € ε
νπνία θαη έρεη δηαηεζεί κε ηελ κε αξηζκό. 13/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηνλ Κ.Α.
Δμόδσλ 15.6471.000 κε ηίηιν: «Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ΑΜΤΝΣΑΙΑ)» θαη γηα ην
ζπλνιηθό πνζό ησλ 35.000,00 € ηνπ παξαπάλσ Κ.Α.Δ.
Με ηελ δαπάλε απηή ζα θαιπθζνύλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ θαη
θαζεγεηώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Φιώξηλαο από θαη πξνο ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο θαζώο θαη γηα
ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
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 ζπλδηνξγάλσζε Υξηζηνπγελληάηηθεο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ κε
ηελ ρνιή Καιώλ Σερλώλ Φιώξηλαο, αθηεξσκέλε ζηνλ ηνπηθό παξαδνζηαθό νίλν ζηηο 09/12/2017
ζηελ Γ.Κ. Ακπληαίνπ κε ηελ ζπκκεηνρή νηλνπνηώλ θαζώο θαη καζεηώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ
Ακπληαίνπ.
Δγθξίλεη ηελ δαπάλε ύςνπο 300,00 € ε νπνία έρεη δηαηεζεί κε ηελ κε αξηζκό. 13/2017
Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ από ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 15.6471.000 κε ηίηιν: «Έμνδα
πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ΑΜΤΝΣΑΙΑ)» θαη γηα ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 35.000,00 € ηνπ
παξαπάλσ Κ.Α.Δ.
Με ηελ δαπάλε απηή ζα θαιπθζνύλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θνηηεηώλ θαη
θαζεγεηώλ ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Φιώξηλαο από θαη πξνο ηελ πόιε ηεο Φιώξηλαο θαζώο θαη γηα
ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 362/2017.
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