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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«∆ιοργάνωση εκδηλώσεων Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου»

Στη θέρµη, σήµερα, την 6η Απριλίου 2015 και ώρα 20:00µ.µ. στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας
θέρµης του ∆ήµου
θέρµης,
ύστερα από την υπ’αρ. 12012/2-4-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα δέκα (10) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1 Βογιατζής Σωτήριος
2. Καζίλης Βασίλειος
3. ∆ήµου Ηλ.
4. Πιστέλας Ευστάθιος
5. Γιαβρίδου Ι.
6.. Ντίντας Γ
7. Τριανταφυλλίδης Π.
8. Ρικούδης Απ.
9. Πασπαλά Ν
10.Γιαννακούλας Απ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πάσχου Μ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική Υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης είπε σύµφωνα µε
διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητα διατυπώνει προτάσεις για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και
γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά ,
πνευµατικά, κοινωνικά θέµατα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, ενόψει του εορτασµού του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου
στον οικισµό Τριαδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, πρότεινε την διοργάνωση των
καθιερωµένων εορταστικών εκδηλώσεων και για την πραγµατοποίηση τους, την προµήθεια
κρεατικών η οποία να ανέρχεται στο ύψος των 500€, κρασιού ύψους 448€ και αφισών ύψους
52€ µε ΦΠΑ και κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν
3852/2010
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ οµόφωνα
Υπέρ της διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στον
οικισµό Τριαδίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, µε αντίστοιχη προµήθεια κρεατικών
ύψους 500€, κρασιού ύψους 448€ και αφισών ύψους 52€ µε ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 28/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΜΕΛΗ

