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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 408/2018

ΘΔΚΑ: ΠΑΡΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΛΣΑΙΚΑΣΟ ΠΡΟΠΙΖΡΩΚΖ ΠΟΤ ΔΘΓΟΘΖΘΔ ΣΟ ΟΛΟΚΑ ΣΟΤ
ΤΠΑΙΙΖΙΟΤ ΘΙΟΘΟΤΕΑ ΠΤΡΗΓΩΛΑ
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 24 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από
ηε κε αξηζ. πξση: 37665/20-9-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Χξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) Αλλα Γθξόδνπ
(ηαθηηθό κέινο), 4) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Κνύβαξεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 6)
ηαπξνύια Βαξιά σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Κπξηαθήο Νηέξνπ).
ΑΠΟΛΣΔ:
1) ηπιηαλή Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 2)Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 3) Γεώξγηνο
Καιακαξάο (ηαθηηθό κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Χξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Καηόπηλ εηζήγαγε ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα θαη δήηεζε από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
λα απνθαλζνύλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ Δ.Η.Γ. ζέκαηνο.
Σν ώκα κεηά από ςεθνθνξία ΟΚΟΦΩΛΑ απνθάζηζε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ έληαμή ηνπ
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37728/20-09-2018 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη
πληήξεζεο Ορεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Με ηελ 292/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο νξίζηεθε εκεξνκελία απόδνζεο ηνπ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ ΙΓΑΧ ηνπ Γήκνπ Κιόθνπδα ππξίδσλα ε 25ε/9/2018.
Δπεηδή νη εξγαζίεο ησλ θαδνπιπληεξίσλ από ηελ εηαηξεία «ΗΦΑΙΣΟ» δελ έρνπλ νινθιεξσζεί
παξαθαινύκε γηα παξάηαζε απόδνζεο ηνπ εληάικαηνο δηάξθεηαο ελόο κήλα.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Χξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.Tελ κε αξηζκό 292/2018
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Χξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
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Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηελ παξάηαζε απόδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο δηάξθεηαο ελόο κήλα ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ
ΙΓΑΧ ηνπ Γήκνπ Κιόθνπδα ππξίδσλα, ιόγσ κε νινθιήξσζεο εξγαζηώλ ησλ θαδνπιπληεξίσλ από ηελ
εηαηξεία «ΗΦΑΙΣΟ»
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (408)

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 25-9-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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