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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Απηζ. Αποθ. 177/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππαθηηθό 37ερ /04-11-2019 Σαθηηθήρ ςνεδπίαζερ ηερ Οηθονομηθήρ
Επηηποπήρ ηος Δήμος Ζαθύνζος.
ΘΕΜΑ: «Έγθπηζε ζςδήηεζερ ζεμάηων εθηόρ εμεπήζηαρ δηάηαξερ»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 04ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
25012/30-10-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα ελλέα (9), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Καξαθάο Σσηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
9.- Πιαηππόδεο θσλζηαληίλνο

ΑΠΟΝΣΕ

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ.
Κόθιαο Φώηηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Πιαηππόδε
Κσλζηαληίλν.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη
όηη:
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο:
«5.Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή
πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
κειώλ ηεο. ……»
6. Ζ πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πξόζθιεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα
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ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
Τα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνύζαο ζπλεδξίαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζηελ κε αξηζκ. πξση. 25012/30-10-2019 πξόζθιεζε πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί.
Δλ ησ κεηαμύ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξόζθιεζεο έρνπλ πξνθύςεη θάπνηα ζεκαληηθά
ζέκαηα , ηα νπνία ζεσξώ θαηεπείγνληα θαη πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ θαηά
πξνηεξαηόηεηα θαη αθνξνύλ:
1.- Μεηαθίλεζε αηξεηώλ
2.-Δπηρνξήγεζε πξνο ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε Γήκνπ Εαθύλζνπ (ΚΔΓΖΕ)
3.-Αθύξσζε ηεο ππ΄ αξ. 169/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4.- Οξηζκόο δηθεγόξνπ
5.-Παξαίηεζε από ηελ κε αξηζκ. θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 35/28-03-2019 αγσγή
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά
Η Οηθονομηθή Επηηποπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 ην πεξηερόκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ
εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα, ιόγσ ηεο
θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ
Ομόθωνα
Αποθαζίδεη, ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη αθνξνύλ
1.- Μεηαθίλεζε αηξεηώλ
2.-Δπηρνξήγεζε πξνο ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε Γήκνπ Εαθύλζνπ (ΚΔΓΖΕ)
3.-Αθύξσζε ηεο ππ΄ αξ. 169/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4.- Οξηζκόο δηθεγόξνπ
5.-Παξαίηεζε από ηελ κε αξηζκ. θαηάζεζεο δηθνγξάθνπ 35/28-03-2019 αγσγή
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 177/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηαρ Απεηάθερ

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο Σσηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
8.- Πιαηππόδεο Κσλζηαληίλνο
Αθπηβέρ απόζπαζμα
Ο Ππόεδπορ
Νηθήηαρ Απεηάθερ
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