ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2018
συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
Αριθ. Αποφάσεως 01/2018
Περίληψη
΄΄ Εκδηλώσεις Πανηγυριών΄΄.
Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημ. Kοιν. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, σήμερα 29
Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 2900/26ης-01-2018
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε σύμβουλο και
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παραπάνω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΝΕΙΣ

4) ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ο πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
«Εκδηλώσεις Πανηγυριών» και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
2. Το από 09.01.2018 Δ.Υ. έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο ζητείται
από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων να πάρει απόφαση η οποία θα
περιλαμβάνει συνολικά την έγκριση εκδηλώσεων για το 2018 και την δαπάνη ανά
εκδήλωση υποστήριξε τα παρακάτω:
Στη Δημοτική Κοινότητα Ταγαράδων πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις:
α. Η Ιερά Πανήγυρη του Τιμίου Προδρόμου που διεξάγεται στις 28 & 29 Αυγούστου και
β. τα ΄΄ΕΑΡΙΝΑ΄΄ που διεξάγονται περί τα μέσα Ιουνίου.
Με την δαπάνη των 1000 ευρώ καλύπτεται η πρώτη εκδήλωση.
Δαπάνη για κεράσματα και ποτά

1000,00 €

Σύνολο

1000,00 €

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την διάθεση των 1000 ευρώ στην εκδήλωση της πανήγυρης του Ιερού Ναού Ιωάννου του
Προδρόμου στις 28 & 29 Αυγούστου.
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Στο συμβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των
πρακτικών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

