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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 198/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 40ες /15-11-2019 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Ορζή επαλάιεψε ηες σπ αρηζκ. 178/2019 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής γηα «Μεηαθίλεζε αηρεηώλ»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή 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.
26186/11-11-2019 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 νθηώ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
7.- Καξαθάο σηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Κόθιαο Φώηεο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. Αξκέλε Γεώξγην
Οη θ.θ. Καθνιύξεο θαη Αβξάκεο απνρώξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Ορζή επαλάιεψε ηες
σπ αρηζκ. 178/2019 απόθαζε ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής γηα «Μεηαθίλεζε αηρεηώλ» ιέεη όηη ζηελ κε αξ. πξση 25358/04-11-19
εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ απόθαζε κε αξηζκ. 178/2019 εθ
παξαδξνκήο αλαγξάθεθε ην όλνκα ηνπ Γεκάξρνπ θ. Νηθήηα Αξεηάθε θαη δελ
αλαγξάθεθε ην όλνκα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Ρέλεζε Γηνλπζίνπ σο εθ ηνύηνπ
πξέπεη λα γίλεη νξζή επαλάιεςε ηεο κε αξηζκ. 178/2019 απόθαζεο θαη ζέηεη ππόςε
ηε λέα εηζήγεζε σο θάησζη:
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Αληαπνθξηλόκελνη ζηελ κε αξ.πξση.:945/23-10-2019 πξόζθιεζε(επηζπλάπηεηαη)
ηεο Γεκάξρνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ Νήζσλ,
θαο Μεξόπεππξηδνύιαο Τδξαίνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία καο πξνζθαιεί λα ζπκκεηέρνπκε ζηε
Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΠΔΓ Ηνλίσλ Νήζσλ, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 10
Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Κπξηαθή ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Κέξθπξαο, εηζεγνύκαζηε ηελ
κεηαθίλεζε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ Εαθύλζνπ σο θαησηέξσ ζηελ Κέξθπξα:
Καθνιύξεο ηαύξνο, εβαζηηάδεο Δπάγγεινο, Φεξαδνύξνο Ησάλλεο, Σζνπξνπλάθεο
Γεώξγηνο, Γξόζνο Παλαγηώηεο, Κόθνξεο Κσλ/λνο, Αβξάκεο Παλαγηώηεο ,Σξνύζζαο
Γηνλύζηνο, Καζζηκάηεο Αληώληνο, Καιακαξάο Νηθόιανο , Ρέλεζεο Γηνλύζηνο θαη
Πάζηξαο Υξήζηνο
Ζ κεηαθίλεζή ηνπο από Εάθπλζν-Κέξθπξα θαη επηζηξνθή, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
αθηνπιντθώο θαη νδηθώο κε ην ππ αξηζ. ΚΖΗ 9054 όρεκα (mini bus), κε εκεξνκελία
αλαρώξεζεο ζηηο 9/11/2019 θαη επηζηξνθήο ζηηο 11/11/2019.
Ζ δαπάλε α)ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζήο ηνπο, πνζνύ ύςνπο 120€, έθαζηος (3
εκέξεο Υ 40€) β)ηεο δηακνλήο ηνπο, πνζνύ ύςνπο 120€, έθαζηος (2 δηαλπθηεξεύζεηο
κε πξσηλό Υ 60€) θαη
γ)ησλ αηνκηθώλ αθηνπιντθώλ εηζηηεξίσλ ηνπο, πνζνύ ύςνπο 45€, έθαζηος, γηα: 1)
Εάθπλζνο-Κπιιήλε κε επηζηξνθή, 2) Ζγνπκελίηζα-Κέξθπξα κε επηζηξνθή, ζα
θαιπθζεί από ηνλ Κ.Α.00.6421.01(Οδνηπνξηθά
έμνδα θαη απνδεκίσζε
κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ γηα κεηαθίλεζε εθηόο έδξαο ζην εζσηεξηθό).
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
- ηελ εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Γεκάξρνπ κε αξ. πξση 25358/04-11-19
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη: Εγθρίλεη ηε δαπάλε γηα ηα έμνδα κεηαθίλεζεο αηξεηώλ όπσο
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 198/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεώξγηνο
6.- Καξαθάο σηήξηνο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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