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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Από ηα πξαθηηθά ηεο   19  /   27-06-2011 

ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο           

      Σνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

Αξηζ.Απνθ 66/2011 

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασηρ κ. Μπλιάτκα Κων/νος κατά τηρ Α.Π. 119/20-06-2011  

απόυασηρ  τος Δημάπσος Νάοςσαρ 

 

ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  

ηνπ έηνπο 2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 13.30 ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ από  23/06/2011 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ Ν. 3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), 

δεδνκέλνπ όηη όια ηα κέιε ήηαλ παξόληα: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ      ΑΠΟΝΣΔ 

1. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο, Πξόεδξνο   θαλείο 

2. Δπδνμία Ηηζθάξα                    

3. Δπαγγειία Γειερξήζηνπ – Σζίιε      

4. Ησάλλεο Γθαξλέηαο     

5. Θσκάο Βξάληζεο     

6.Φνπληνύιεο Γεώξγηνο 

7. Ίιηα Ησζεθίδνπ 

8. Κειεζίδεο Ησάλλεο 

9. Υαιθηάο Γεώξγηνο 

 

 

Ο Πξόεδξνο  εηζεγνύκελνο ην 4
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  

Με ην Α.Π. 117/10-06-11 έγγξαθν κνπ θάιεζα ζε έγγξαθε απνινγία ηνλ ππάιιειν 

ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θ. Μπιηάηθα Κσλ/λν δηόηη ελ ώξα ππεξεζίαο θαζόηαλε ζε 

θαξέθια έμσ από ην θπιάθην ζην άιζνο Αγ. Νηθνιάνπ.  Ο θ. Μπιηάηθαο 

απνινγήζεθε εγγξάθσο ιέγνληαο πσο πξάγκαηη θαζόηαλε αθνύ είρε μεθνξηώζεη καδί 

κε ην ζπλάδειθν ηνπ κηζό απηνθίλεην κε μύια θαη αλαθέξνληαο πσο πνιιέο θνξέο 
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ρξεζηκνπνίεζε ην αγξνηηθό απηνθίλεην ηνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη μύια ζην 

ρώξν ηνπ θπιαθίνπ. Με ην Α.Π. 119/20-06-11 έγγξαθν κνπ απέξξηςα ηνπο ιόγνπο 

αληίξξεζεο ηνπ θαη ηνπ επέβαια πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρώλ 1 (κίαο) εκέξαο.  

Ο θ. Μπιηάηθαο κε ην Α.Δ.Π. 120/21-06-2011 έγγξαθν ηνπ απεπζύλζεθε ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δεηώληαο  ηελ απαινηθή ηεο πνηλήο πνπ ηνπ επηβιήζεθε.  

Καη θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 

  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 72 Ν.3852/10, ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 36 ηνπ Π.Γ. 410/1998, ηα Α.Π. 117/10-06/11, 119/20-06-

11, 120/21-06-11 έγγξαθα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΚΑΤΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 

Απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε ηνπ θ. Μπιηάηθα Κσλ/λνπ θαηά ηεο Α.Π. 119/20-06-11 

απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ Νάνπζαο. 

 

ηελ απόθαζε απηή κεηνςήθηζε ε θα. Ησζεθίδνπ Ίιηα εηζεγνύκελε πσο έπξεπε λα 

πξνεγεζεί παξαηήξεζε από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ θ. Μπιηάηθα θαη εθόζνλ 

επαλαιακβαλόηαλ ην αδίθεκα ηόηε λα επηβαιιόηαλ πνηλή από ην Γήκαξρν. 

 

Ζ θα Ηηζθάξα Δπδνμία απείρε από ηελ ςεθνθνξία ιόγσ ζπγγέλεηαο κε ηνλ 

εληζηάκελν. 

 

 

           

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 66 /2011 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ 


