ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 33/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Κάλςψη εξόδων κηδείαρ άποπος δημόηη ζηην Γ.Δ. Αεηού.
Απιθ. Απόθαζηρ: 380/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ 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 20309/08-12-2017 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 24 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Αθξνδίηε Καξανύιε
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Γνξάληε Δηξήλε
Βνιηώηεο Αξγύξηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Φηιώηα θ. Μαξθόπνπινο
Αλέζηεο, θαη Ληκλνρσξίνπ θ. Σζεξέπεο Αληώληνο.
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 ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ΚΓΚ, ε κεηνςεθία δηαθώλεζε. Ο Πξόεδξνο έζεζε ζε
ςεθνθνξία ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο δηα αλαηάζεσο ηεο ρεηξόο.
Αθνύ κεηξήζεθαλ, βξέζεθαλ 15 δεκνηηθνί ζύκβνπινη ΤΠΔΡ (14 νη ζύκβνπινη ηεο
πιεηνςεθίαο θαη κία ηεο θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέιαο), θαη ΚΑΣΑ 7 δεκνηηθνί ζύκβνπινη (νη
ζύκβνπινη ηεο αληηπνιίηεπζεο).
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα
εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγλσζε ηελ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εμήο:
ήκεξα 13/12/2017 απεβίσζε ζηελ Σ.Κ. Αεηνύ ν δεκόηεο Παξαζθεπατδεο Γεώξγηνο
ηνπ Ηιία. Λόγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ έρεη
θαλέλαλ θνληηλό ζπγγελή ελ δσή, νύηε θαη είλαη αζθαιηζκέλνο ζε θάπνηνλ θνξέα αζθάιηζεο
έηζη ώζηε λα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ηεο θεδείαο, ζα πξέπεη ν Γήκνο καο λα θαιύςεη ηα έμνδα
απηά.
Καηόπηλ ελεξγεηώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, εηδνπνηήζεθε ην γξαθείν ηειεηώλ ηνπ
θ. Γαξγάλε Δπάγγεινπ από ην Ακύληαην ην νπνίν θαη αλέιαβε ηελ νξγάλσζε όζσλ ζα
απαηηεζνύλ ηόζν γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ζσξνύ πξνο θαη από ην λεθξνηνκείν, όζν θαη ηελ
νξγάλσζε ηεο ηειεηήο.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηεο θεδείαο, δηαζέηνπκε πίζησζε ύςνπο 600,00 € από
ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 00.6733 κε ηίηιν: «Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο
δεκόηεο». Η δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από Ιδίνπο Πόξνπο ηνπ Γήκνπ.
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 ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ
1. Σελ θάιπςε ησλ εμόδσλ θεδείαο ηνπ δεκόηε Παξαζθεπατδε Γεώξγηνπ ηνπ
Ηιία. θαηνίθνπ Σ.Κ. Αεηνύ Γήκνπ Ακπληαίνπ
2. Σελ δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 600,00€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00.6733 κε ηίηιν
«Καηαβνιή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ ζε άπνξνπο δεκόηεο» πξνθεηκέλνπ λα
πιεξσζεί ην γξαθείν ηειεηώλ θ. Γαξγάλε Δπάγγεινπ ην νπνίν αλέιαβε ηελ
δηνξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηεο ηειεηήο.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 380/2017.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

