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ΑΔΑ: ΩΟ1ΟΟΛΗΑ-ΗΨΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ
Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
& ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ»
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην βηβιίν πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηεο 10εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 26/6/2018
Αξηζκόο Απόθαζεο: 104/2018
Πεξίιεψε Απόθαζεο: «Σξνπνπνίεζε - ζπκπιήξωζε ηεο ππ' αξ. 38/2018 Απόθαζεο Γ..
Ο.Π.ΑΘ.»
ηα Μειίζζηα ζήκεξα ηελ 26/6/2018 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 19:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ,
ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 1281/22-6-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε
λόκηκα ζε θάζε κέινο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 παξ. 2, 234 παξ.1 ηνπ άξζξνπ 67, ηνπ
λ.3852/2010. Έγηλε δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν δεθαπέληε (15) κειώλ,
βξέζεθαλ παξόληα ζπλνιηθά νθηώ (8) ηαθηηθά κέιε θαη δύν (2) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, όπσο παξαθάησ:
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ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Μνύζηξεο Παλαγηώηεο– Πξόεδξνο
Λάδνο Βαζίιεηνο - Αληηπξόεδξνο
Απνζηνιόπνπινο Θεόδσξνο – Μέινο
Σζηλνύ Παλαγηώηα - Μέινο
Καξειιάο Πέηξνο- Μέινο
Γεσξγόπνπινο Καλέιινο - Μέινο
Μαπξνκκάηεο Νηθόιανο - Μέινο
άιηα Αιεμάλδξα - Μέινο

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
Μαζκαλίδνπ Αηθαηεξίλε
Μάληδηνο Γεκήηξηνο
Υξπζάθεο Γεκήηξηνο
άιαξε Διεπζεξία
Υάληδνπ Μαξία
Γθειληήο Γεκήηξηνο
Απνζηνιίδεο Κσλζηαληίλνο

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ
1. Μαθξή Υαξίθιεηα
2. Βνξέαο Θεόθηινο
Οη απόληεο θιήζεθαλ λόκηκα λα παξαζηνύλ ζηε ζπλεδξίαζε.
Γξακκαηέαο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ε δεκνηηθή ππάιιεινο Βνληαλνύ Μαξία.
Πξνζειεύζεηο
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο, πξνζήιζε ν θνο Υξπζάθεο
θαη ν θνο Απνζηνιίδεο.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο:
Δηζεγνύκαζηε ηε δηόξζσζε - ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξ. 38/2018 Απόθαζεο Γ.. Ο.Π.ΑΘ. κε ζέκα
"Έλδηθα κέζα" σο πξνο ηα παξαθάησ πνπ παξαιήθζεθαλ εθ παξαδξνκήο:
1. Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ εηζεγεηηθνύ λα δηακνξθσζεί σο εμήο:
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Μαρ κοινοποιήθηκε η ςπ' απιθμ. 97/20.2.2018 απόθαζη Ειπηνοδικείος Αμαποςζίος - Διαηαγή
πληπωμήρ με ηην οποία μαρ διαηάζζει να καηαβάλοςμε ζηον κο Καινοςπγιάκη Μισαήλ ηο ποζό
ηων 15.048,76 €, ηα οποία ηος οθείλοςμε, πλέον ηόκων και δικαζηικών εξόδων 642,10 €.
2. ηελ απόθαζε λα πξνζηεζεί παξάγξαθνο (γ) σο εμήο:
Την έγκπιζη δαπάνηρ για δικαζηικά έξοδα ποζού εξακοζίων ζαπάνηα δύο εςπώ και δέκα λεπηών
(642,10€), η οποία θα βαπύνει ηον κωδικό 00-6111-001 "Αμοιβέρ Νομικών & Σςμβολαιογπάθων, ηος
πποϋπολογιζμού ηος Ο.Π.ΑΘ. έηοςρ 2018.
Παξαθαιείηαη ην ώκα γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, πνπ πεξηέρνληαη ζηα
επίζεκα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά
Με ψήθνπο έληεθα (10) ππέξ θαη κία (1) παξώλ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Μεηνψεθνύληνο ηνπ θνπ Απνζηνιίδε Κωλζηαληίλνπ
Σε δηόξζσζε - ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξ. 38/2018 Απόθαζεο Γ.. Ο.Π.ΑΘ. κε ζέκα "Έλδηθα κέζα" σο
πξνο ηα παξαθάησ πνπ παξαιήθζεθαλ εθ παξαδξνκήο:
1. Η πξώηε παξάγξαθνο ηνπ εηζεγεηηθνύ δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Μαρ κοινοποιήθηκε η ςπ' απιθμ. 97/20.2.2018 απόθαζη Ειπηνοδικείος Αμαποςζίος - Διαηαγή
πληπωμήρ με ηην οποία μαρ διαηάζζει να καηαβάλοςμε ζηον κο Καινοςπγιάκη Μισαήλ ηο ποζό
ηων 15.048,76 €, ηα οποία ηος οθείλοςμε, πλέον ηόκων και δικαζηικών εξόδων 642,10 €.
2. ηελ απόθαζε πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο (γ) σο εμήο:
Την έγκπιζη δαπάνηρ για δικαζηικά έξοδα ποζού εξακοζίων ζαπάνηα δύο εςπώ και δέκα λεπηών
(642,10€), η οποία θα βαπύνει ηον κωδικό 00-6111-001 "Αμοιβέρ Νομικών & Σςμβολαιογπάθων, ηος
πποϋπολογιζμού ηος Ο.Π.ΑΘ. έηοςρ 2018.
Αλαζέηεη ηα πεξαηηέξσ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.
Δθδόζεθε ε κε αξηζκό 104/2018 απόθαζε ηνπ Γ..
Δγθξίλεηαη θαη ππνγξάθεηαη:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
Μνύζηξεο Παλαγηώηεο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ

ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ
Λάδνο Βαζίιεηνο
Απνζηνιόπνπινο
Θεόδωξνο
Σζηλνύ Παλαγηώηα
Καξειιάο Πέηξνο
Γεωξγόπνπινο Καλέιινο
Μαπξνκκάηεο Νηθόιανο
Υξπζάθεο Γεκήηξηνο
άιηα Αιεμάλδξα
Απνζηνιίδεο Κωλζηαληίλνο
Μαθξή Υαξίθιεηα
Βνξέαο Θεόθηινο
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