
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αρ.Αποφ.3/2017

Από το υπ’ αριθ. 2/2017 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
Ν. Ραιδεστού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

΄΄ Πρόσκληση φιλοξενείας στον ∆ήµαρχο του Τεκίρνταγ Μπουγιουκσεχίρ και τα µέλη

του Συλλόγου Θεσσαλονίκης του χωριού Ισικλάρ στις 1η και 2η Μαϊου για τις 

εκδηλώσεις του πολιούχου του χωριού µας Αγ.Αθανασίου. ΄΄

Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 28/03/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 

18.00 µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµ.Κοιν. Ν. Ραιδεστού µετά την µε 

αρ.πρωτ.9426/21-03-2017, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 

που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν 

παρόντα 4 δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κατρανιάς Παναγιώτης 

      2.Ιζδράς Ανέστης                                                                   Κυριακίδου Ειρήνη

      3.Αµπουµατχανά Μάριαµ

 4.Σαµψωνίδου Μαρία

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Κετσενεβλή  Αικατερίνη  γραµµατέας  της  ∆ηµ.

Κοινότητας  Ν.Ραιδεστού  του  ∆ήµου  Θέρµης  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του

συµβουλίου.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Νικόλαος Λαγός

Κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα, είπε ότι τον Ιούνιο του 2016 αντιπροσωπεία κατοίκων

της ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Ραιδεστού µε επικεφαλή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Νικόλαο Λαγό και

την πρόεδρο µελών του ΚΑΠΗ φιλοξενήθηκαν στο χωριό Ισικλάρ µετά απο πρόσκληση

του  ∆ηµάρχου  του  Τεκίρνταγ  Μπουγιουκσεχίρ  κ.  Καντίρ  Αλµπαϊράκ  για  τα  ενενήντα

τέσσερα χρόνια απο την ανταλλαγή των πληθυσµών που βίωσαν οι πατεράδες µας και την

επί πολλών ετών αδελφική µας συµβίωση.

Για  να  ανταποδώσουµε  την  εξαιρετική  αυτή  φιλοξενεία,  να  µοιραστούµε  αλλά  και  να

αναδείξουµε για άλλη µια φορά όλα αυτά που ενώνουν τους δύο λαούς µας. 



Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει.

Το Τοπικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου 

                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οµόφωνα την φιλοξενεία  στον ∆ήµαρχο του Τεκίρνταγ Μπουγιουκσεχίρ και τα µέλη

του  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης  του  χωριού  Ισικλάρ  στις  1η  και  2η  Μαϊου  για  τις

εκδηλώσεις  του  πολιούχου  του  χωριού  µας  Αγ.Αθανασίου  και  την  οικονοµική

ενίσχυση απο το ∆ήµο Θέρµης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2017.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Ραιδεστού

                  Παναγιώτης Κατρανιάς


